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Ploaie si derapaje pe DN7
• Ultimatum. Grefierii și arhivarii amenință 
că vor relua protestele, dacă nu vor primi 
răspuns din partea guvernanților, în legătură 
cu majorarea salarială solicitată. Sindicaliștii 
anunță că sunt pregătiți ca, de luni să-și 
întrerupă activitatea. (I.J.)

■ Neadaptarea vitezei 
la condițiile de trafic a 
generat un șir de acci
dente, ieri, pe DN 7.

Deva (T.S.) - Practic, în mai 
puțin de o două ore, între 
localitățile Tătărăști și Ilia, 
trei autoturisme au ieșit de pe

Acarosabil. Primul accident a 
avut loc la intrarea în locali
tatea Tătărăști. Conducătorul 
unui Nissan, Tamas Voros, 
cetățean maghiar, în vârstă de 
38 de ani a intrat în derapaj și 
s-a izbit frontal de un stâlp. 
Din fericire nimeni nu a fost 
grav rănit. De altfel, soția 
împreună cu fiica acestuia, au

refuzat serviciile medicale 
pentru ca soțul să nu se aleagă 
cu un dosar penal pentru 
vătămare din culpă. Al doilea 
accident a avut loc la ieșirea 
din localitatea Câmpuri Sur- 
duc. Conducătorul unui BMW 
a ieșit de pe carosabil intrând 
cu mașina în șanțul de pe 
marginea drumului. A treia

ieșire în decor a fost înregis
trată la ieșire din localitatea 
Gurasada. Conducătorul unui 
autoturism VW Golf a intrat 
cu viteză mare într-o curbă 
ieșind în decor. Ca printr-o 
minune, mașina a trecut prin
tre copacii aflați pe marginea 
drumului. Nimeni nu a fost 
rănit.
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zile până la aderare

Un avion aparținând companiei nigeriene 
ADC s-a prăbușit, ieri, în apropierea aero
portului. în avion se aflau peste 100 de 
pasageri. (Foto: epa>

Productivitatea muncii in județ

La „Târgul Toamnei Hunedorene” a pre
dominat distracția. Foarte mulți tineri au 
profitat și s-au distrat în pofida ploii de a 
doua zi. Din păcate, spectacolul folcloric 
prezentat a fost disturbat de atracția tara
belor cu produse „de târg”, nu „de 
toamnă”! /p.3 (Foto: T. Mânu)
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Minerii se reorganizează
■ Trei organizații ale 
minerilor din țară au 
constituit o nouă struc
tură sindicală.

Petroșani (M.S.) - Trei orga
nizații sindicale importante 
ale minerilor din țară au con
stituit, ieri, la Petroșani, Aso
ciația Sindicatelor Miniere din 
România (ASMR), în noua 
structură fiind incluși peste

14.000 de sindicaliști. Din 
cadrul noii organizații fac 
parte Liga Sindicatelor Minie
re Valea Jiului (LSMVJ), Fe
derația Națională a Sării și U- 
niunea Sindicatelor Miniere 
Maramureș.

„Dorim să reprezentăm 
doar interesele membrilor de 
sindicat. Nu ne dorim funcții, 
ci doar coeziune în activitățile 
pe care le desfășurăm. Aso
ciația va fi condusă de cei trei

președinți ai organizațiilor 
componente, iar deciziile vor 
fi luate numai după con
sultarea membrilor de sindi
cat", a afirmat președintele 
LSMVJ, Zoltan Lacataș. 
Potrivit acestuia, ASMR se va 
implica în negocierile referi
toare Ia contractul colectiv de 
muncă pe ramură și pe 
unitățile extractive, dar și în 
susținerea revendicărilor 
sociale ale minerilor.

Gazele se scumpesc iar

Comemorare 
la Ribița

Deva (M.S.) - Locui
torii comunei Ribița ală
turi de autoritățile locale 
au comemorat, sâmbătă, 
222 de ani de la moartea 
eroului-martir Crișan. 
Au fost depuse coroanele 
de flori la monumentul 
eroului și a avut loc o 
slujbă religioasă, /p.5

august 2

în industrie, august 2006, productivitatea muncii a fost 

mai mare cu 6% fața de august 2005, respectiv a scăzut 

, cu 14,3% față de iulie 2006.

1 august2005

august 2006 (-14,3%)

Grafica: Cuvântul liber, sursa: Direcția fudețeană de StatnticA

iulie 2006

■ Prețul gazelor natu
rale va crește de la 11 
noiembrie pentru con
sumatorii casnici.

Deva (I.J.) - Deși s-a specu
lat că prețul gazelor naturale 
nu va mai crește, Autoritatea 
Națională de Reglementare în 
Domeniul Gazelor Naturale a 
anunțat că mărirea va fi de 
8,5%. Pentru consumatorii 
casnici, cu un consum de până 
la 2.400 mc/an, va crește de 
la 842,99 lei/1000 mc la 911,11

lei, prețul EON Gaz România. 
Reprezentanții ANRGN susțin 
că se află în situația de a nu 
respecta decizia luată la înce
putul anului de a nu modifi
ca prețurile la consumator în 
trimestrul IV 2006 din cauza e- 
șuării negocierilor între pro
ducători și distribuitori. Aceș
tia nu au reușit să ajungă la 
un acord privind contractele 
de aprovizionare cu gaze na
turale pentru iarnă. Decizia de 
mărire a prețului a fost anun
țată și de ministrul Economi
ei, Codruț Sereș.

I Tabăra de pictură „Cinciș 2006, a fost apreciată de pic-
I torii participant! ca fiind de o înaltă ținută. Cei opt artiști 

au creat, timp de 10 zile pe malul lacului, un număr 
impresionant de lucrări, /p.6
Mai multe poze pe www.huon.ro

<_______________________________________________ 7

mailto:cuvantul@informmedia.ro
http://www.huon.ro


luni, 30 octombrie 2006 cuvâs» PANORAMIC /2

• Cehia. Dreapta liberală a câștigat 
sâmbătă majoritatea în Senatul Parlamentu
lui de la Praga, obținând o victorie politică 
zdrobitoare în alegerile senatoriale parțiale 
organizate vineri și sâmbătă în Cehia, unde 
criza politică durează de cinci luni. Partidul 
Democratic Civic (ODS) a câștigat alegerile 
în 14 din cele 27 de circumscripții. (MF)

• Alegeri SUA. Reprezentanta democrată a 
statului California, Nancy Pelosy, ar putea 
deveni al treilea oficial în ierarhia Statelor 
Unite și prima femeie lider al Camerei 
Reprezentanților, în cazul în care Partidul 
Democrat va obține majoritatea în Camera 
Reprezentanților în urma alegerilor legisla
tive din 7 noiembrie, comentează AFP (MF).

Constituția sârbă j
Belgrad (MF) - Cetă

țenii sârbi au votat la j 
sfârșitul de săptămână i 
o Constituție adoptată i 
de Parlament și contes
tată de partidele de opo- j 
ziție, relatează AFP, ca- i 
re prezintă principalele j 
puncte ale textului. Par- i 
ticularitatea textului es
te dată de preambul, ca- i 
re proclamă suverani- i 
tatea Belgradului asu- j 
pra Kosovo, în timp ce i 
provincia administrată i 
de ONU așteaptă să i se i 
definească noul statut, i 
Pentru a intra în vigoa- i 
re, noua Constituție tre
buie votată de mai mult i 
de jumătate dintre cei i 
6,6 milioane de alegă- i 
tori înscriși pe listele j 
electorale.

„Provincia Kosovo es- i 
te parte integrantă a te
ritoriului Serbiei, bene- i 
ficiind de o autonomie \ 
substanțială în cadrul j 
statului suveran Serbia î 
și, ta consecință, toate 
instituțiile statului au*«ț 
obligația constituțională i 
de a apăra interesele î 
Serbiei în Kosovo", se i 
spune în preambul.

Hillary Clinton
(Foto: FAN)

Circul nominalizării ratate

Belgrad (Foto: fan)

Hillary 
realeasa
SUA (MF) - Hillary 

Clinton, fostă Primă 

Doamnă a Statelor 

Unite, va obține pro
babil fără probleme 

realegerea ca senator 

de New York, ceea ce 

îi va deschide calea 

pentru o posibilă can

didatură la Casa Albă 

în 2008. Sondajele 

sunt unanime - pen
tru Hillary Clinton, 
alegerile din 7 noiem

brie se anunță ca o 

simplă formalitate. 

Conform unui sondaj 
al Universității Quin

nipiac (Connecticut), 

ea va obține 65 la 

sută din voturi, în . 
timp ce ©wrtracarțdi 
datul său, republica
nul John Spencer, 

cvăsinecunoScut pen
tru marele public și 
susținător ăt războiu

lui din Irak, este cre
ditat cu 30 la sută 

din intențiile de vot. 

Rezultatul pare atât 

de clar decis, încât 

Spencer s-a plâns 

chiar de lipsă de spri

jin din partea propriu
lui partid.

■ După retragerea lui 
Varujan Vosganian, 
premierul a făcut o 
nominalizare pe furiș.

București (MF) - Senatorul 
liberal Varujan Vosganian a 
anunțat, sâmbătă, la sediul 
PNL, că i-a cerut premieru
lui Călin Popesu Tăriceanu să 
retragă candidatura sa pentru 
postul de comisar european. 
„Deși acuzele Ia adresa mea 
s-au dovedit nefondate, potri
vit evaluărilor făcute este po
sibil ca procedurile privind 
acceptarea candidaturii mele 
să se prelungească, ceea ce ar 
crea României un prejudiciu 
de imagine.
Transfer împiedicat

în contrast cu lipsa de res
ponsabilitate a celor care au 
condus acest val de denigrări 
și acuzații mincinoase la adre
sa mea, doresc să-mi dovedesc 
încă o dată responsabilitatea, 
motiv pentru care am solici
tat primului-ministru retrage
rea candidaturii mele", a a- 
dăugat senatorul liberal.

Călin Popescu TăriceanuVarujan Vosganian și Traian Băsescu

Premierul Călin Popescu 
Tăriceanu a început demer
surile pentru desemnarea al
tui candidat pentru postul de 
comisar european și va face 
nominalizarea la finalul con
sultărilor pe această temă cu 
președintele Comisiei Euro
pene, Jose Barroso, a anunțat 
purtătorul de cuvânt al Gu
vernului, Oana Marinescu.

Ea a precizat că premierul 
„a luat act" de decizia lui Va
rujan de a renunța la candi
datura pentru postul de comi
sar european. „Premierul salu

tă gestul domnului Vosganian 
prin care acesta dorește să 
împiedice transferul în plan 
european al unor campanii 
politice de presă interne care 
afectează imaginea și intere
sele României ", a adăugat 
Oana Marinescu.

Ministrul de Externe Mihai 
Ungureanu și secretarul de 
stat în MIE Leonard Orban 
erau favoriți la nominalizarea 
pentru candidatul la postul de 
comisar european, după retra
gerea lui Varujan Vosganian. 
Ungureanu ar avea mai multe

șanse, întrucât este bine cu
noscut la nivelul Uniunii Eu
ropene (dar se pare că a re
nunțat). Pe de altă parte, Leo
nard Orban este și el cunos
cut în structurile europene, 
întrucât a fost negociatorul- 
șef al României și a condus 
din punct de vedere tehnic 
negocierile de aderare, dar nu 
este o figură publică proemi
nentă.

N.R. Se pare că premierul 
a trimis pe ascuns noua noq 
minalizare. O va face publică 
în cursul zilei de astăzi.

Băsescu dorește să
H Boc susține necesita
tea negocierilor președin- 
te-premier, iar Olteanu 
anulează cooperarea.

București (MF) - Președin
tele Traian Băsescu afirmă, 
într-un interviu pe care „Jur
nalul Național" îl va publica 
în ediția de luni, că se va im
plica în desemnarea noului 
candidat la postul de comi
sar european, deoarece Româ
nia nu își poate permite încă 
un eșec. „Eu cred că desem
narea lui Varujan Vosganian 
a fost un eșec. Mă voi impli
ca, pentru că România nu-și 
mai poate permite încă un 
eșec în desemnarea comisa

rului", afirmă Băsescu în in
terviu, conform ediției de du
minică a cotidianului „Jur
nalul Național".

Comisarul român nu repre
zintă nici PNL, nici pe Călin 
Popescu Tăriceanu, nici pe So
rin Ovidiu Vântu, nici pe Di
nu Patriciu, nici Securitatea, 
adaugă președintele. Șeful sta
tului precizează că acesta re
prezintă Europa, componența 
românească a Europei unite 
și „asta trebuie să priceapă 
toți cei implicați în desem
narea comisarului român în 
Guvernul Europei".

„Noul candidat pentru func
ția de comisar european va 
trebui să repezinte rodul unui 
acord de voință politică între

se implice 
președinte și premier, astfel 
încât România să poată sta cu 
fruntea sus la Bruxelles. Vii
torul candidat trebuie să fie o 
persoană care să stea deasu
pra partidelor și să reprezinte 
România", a declarat Emil Boc, 
liderul democrat. Și consilie
rul prezidențial Theodor Sto- 
lojan s-a pronunțat pentru de
semnarea viitorului candidat 
prin consultări între premie
rul Calm Popescu Tăriceanu 
și președintele Traian Băses
cu. în schimb, președintele Ca
merei Deputaților, liberalul 
Bogdan Olteanu, susține că 
președintele Traian Băsescu 
nu va fi implicat în nomina
lizarea reprezentantului Româ
niei în Comisia Europeană.

S-a trimis 
propunerea

București (MF) - Pre
mierul Călin Popescu Tă
riceanu i-a transmis pre
ședintelui Comisiei Euro
pene, Jose Barroso, dumi
nică, în mod oficial, scri
soarea cu noua propunere 
a României pentru postul 
de comisar european, au 
declarat surse oficiale.

Ministrul de Externe ” 
Mihai Ungureanu, a de- 
clarat duminică, că este 
decis să își ducă mandat- ' 
ul la capăt, însă este ono
rat de vehicularea tot mai 

, frecventă a numelui său 
pentru funcția de comisar 
european.

Vinovat: grupul Tăriceanu Un joc sinucigaș pentru PNL

Se neagă exportul de arme 
spre Congo

București (MF) - Agenția Națională de 
Control al Exporturilor (ANCE) nu a apro
bat nici o cerere de licență de export de 
arme către Congo din 2003 până în prezent 
și încă din 2000 România nu a mai livrat 
armament în această țară, informează MAE 
în replică la informațiile furnizate de 
Amnesty International.

Conform comunicatului ANCE, România 
respectă cu strictețe embargourile privind 
transferurile de arme instituite prin rezo
luțiile Consiliului de Securitate al ONU, 
pozițiile și acțiunile comune ale Uniunii 
Europene, deciziile Organizației pentru Se
curitate și Cooperare în Europa.

Un control efectuat în cadrul campaniei 
pentru controlul armamentului a descoperit 
în Congo arme provenind din Rusia, China, 
Grecia și SUA, precum și din Serbia, Româ
nia și Bulgaria, a declarat un purtător de 
cuvânt al Amnesty International, citat de 
cotidianul „The Scotsman", în ediția nline.

București (MF) - Fostul 
lider PNL Theodor Stolojan 
a declarat, după ce Varujan 
Vosganian și-a retras can
didatura la postul de comis
ar european: „Nu doresc ni
mănui să treacă prin ce a 
trecut Varujan Vosganian 
în ultimele zile. El ar fi a- 
vut capacitatea intelectua
lă, științifică și probitatea 
morală să fie comisar euro
pean, însă Tăriceanu nu a 
ținut cont de cerința preșe
dintelui Barroso, ca cel no-
minalizat să fie deja cunos
cut la nivelul CE. S-a grăbit

România respectă embargoul. (Foto: epa)
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Theodor Stolojan (Foto: fan)

să fie el primul care să a- 
nunțe", a spus Stolojan.

București (MF) - Liderul 
deputaților PNL, Crin Antones
cu, a declarat, sâmbătă, că re
tragerea candidaturii senato
rului liberal Varujan Vosgani
an la postul de comisar euro
pean reprezintă „un moment 
neplăcut pentru România și 
pentru PNL". „încă o dată cred 
că a fost o uriașă greșeală in
troducerea postului de comis
ar european în algoritmul po
litic intern. De asemenea, vreau 
să spun că Băsescu a făcut un 
joc de politician mărunt și nu 
de șef de stat și, pe de altă 
parte, premierul Tăriceanu a 
făcut un joc sinucigaș pentru 
PNL, cumpărând un eșec de

Crin Antonescu (Foto: fan)

proporții cu prețul unui min
ister foarte important, pe care 
l-a cedat fără consultarea ni
mănui din partid”, a adăugat 
liderul deputaților liberali.

Bulgarii au ales președintele
Sofia (MF) - Secțiile de vo

tare s-au deschis în Bulgaria 
pentru cel de-al doilea tur de 
scrutin al alegerilor preziden
țiale, în care favorit este actu
alul șef de stat, Gheorghi Păr- 
vanov, relatează AFP.

Birourile de vot s-au des
chis duminică, la ora locală 
06.00 (06.00 ora României), a 
anunțat Comisia electorală. 
Părvanov, care a obținut 64 la 
sută din voturi în primul tur, 
se va confrunta în cea de-a 
doua rundă a alegerilor prezi
dențiale cu ultranaționalistul 
Volen Siderov (21,5 la sută), 
organizată din cauza absen

teismului ridicat (numai 40 la 
sută dintre cetățeni s-au pre
zentat la vot, pragul minim de 
participare pentru validarea 
scrutinului fiind de peste 50 
la sută). în cazul în care Păr
vanov va fi reales, așa cum 
indică sondajele de opinie, va 
fi șeful de stat sub conducerea 
căruia Bulgaria va intra în 
UE la 1 ianuarie 2007. Circa 
6,4 milioane de alegători au 
fost chemați să participe la 
cel de-al doilea tur al alegeri
lor prezidențiale, ale căror re
zultate vor permite măsura
rea impactul populismului și 
al ultranaționalismului. Gheorghi Părvanov
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• Plătit suplimentar. Legislația UE obligă 
patronii români să plătească dublu pentru 
orele suplimentare și să-i informeze pe anga
jați cu privire la situația economică a firmei. 
Codul Muncii, actualizat legislației UE din 
domeniu, oferă o serie de drepturi și 
obligații angajaților și angajatorilor. (I J.)

• Credit pentru IMM-uri. Raiffeisen Bank 
Joferă IMM-urilor o linie de credit fără garan- 
Țții materiale, în valoare de 70.000 de lei

■ pentru 12 luni. Perioada de creditare poate 
fi prelungită succesiv pe termen de 12 luni. 

I Creditul se poate obține în 24 de ore de la 
depunerea documentației (T.S.)

Se temea că nu mai dansează!

Mihail Hărdău

Teze amânate
Deva (S.B.) - Pentru că 

aproape nimeni nu a fost 
de acord cu susținerea 
tezelor cu subiect unic 
de către elevii de-a Vil-a, 
ministrul a fost nevoit să 
renunțe la ideea sa. Te
zele trebuiau să fie date 
chiar din acest semestru, 
nsă părinții, profesorii, 

elevii și chiar inspectorii 
școlari au criticat aceas
tă decizie anunțată cu o 
lună înainte. Și sindi
catele din învățământ s- 
au exprimat de aseme
nea împotrivă. Drept ur
mare a protestelor Miha
il Hărdău a fost nevoit să 
anunțe oficial că amână 
pentru semestrul II in
troducerea tezelor cu 
subiect unic, iar elimi
narea testelor naționale 
se face numai după ce 
specialiștii vor analiza 
impactul asupra elevilor 
și dacă se poate face din 
anul 2008.

Plăți 
naționale 
Dea (IJ.) - O parte 
din produsele agri
cole vor beneficia de 
plăți naționale după 
aderarea României.
Sursa de finanțare va 
fi bugetul național și 
fondurile comunitare 
de dezvoltare rurală. 
"Sectorul vegetal 
subvenționat se va 
împărți în două gru
pe. în grupa I intră: 
grâul, secara, orzul și 
orzoaica, porumbul, 
sorgul, floarea soare
lui, rapița și legumi
noasele boabe. Gru
pa a ll-a conține: sfe
clă de zahăr, orez, 
hamei, tutun, soia, in 
și cânepă. La sectorul 
zootehnic se subven
ționează creșterea 
vacilor cu lapte și ca
re alăptează, tăurașii 
peste 500 kg, bovi
nele adulte, ovinele și 
caprinele», declară 
Roman Farca, direc
tor APIA Hunedoara.

Roman Farca

I Anumite cabinete șl birouri individuale vă pun la dispoziție

I Cuvântul tibet, zilnic. Acestea sunt locațiile unde puteți 
| să citiți QRAȚU1T Cuvântul Liber:
| ‘ - Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hunedoara
' - Cabinet medical doctor Ebiriac Vasile, din Hunedoara

Birou notarial Farca; Ladislau, din Hunedoara
Lș Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din Hune

doara
r - Cabinei medical doctor Răceanu ileana, din Hunedoara 

' - Farmacia veterinară S.C. Mira Vet Impex S.I.L, Hune- 
1 doara

- S.C. Star fee S.R.L, din Deva :

- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva
- Cabinet medical Promasan, din Deva
- Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Simeria
- Restaurant „Bulevard", din Deva, b-dul Decebal, bloc 

M, parter

L_________________________________________

Cititorii noștri pot vota 
prin SMS
în fiecare săptămână; ziarul nostru lansează o întrebare 

ie actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 

|cu DA sau NU, însoțind răspunsul cu scurte comentarii.

Rezultatul votului va fi publicat la sfârșitul săptămânii, 
•alături de cele mai interesante comentarii.

Vot prin 
SMS

DA

• dftimăria va construi, după cum a 
-țjpromis, bazinul de înot la Deva?

întrebarea săptămânii: Credeți că

Trimite SMS conținând cuvântul DA la numărul 

0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 

comentarii, însoțite de nume.

Trimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 
0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 

comentarii, însoțite de nume.

Votul prin SMS poate fi trimis până în data de 3 noiem
brie, ora 24.

■ Fetița implicată în 
accident plângea la 
gândul că nu va mai 
ajunge balerină.

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Deva - Ploaia de ieri a făcut 
ravagii pe DN 7. în câteva o- 
re, trei accidente care puteau 
avea urmări deosebit de gra
ve au dat de furcă polițiști
lor hunedoreni din cadrul 
Serviciului Circulație. Cel 
mai „ciudat” accident a avut 
loc la intrarea în localitatea 
Tătărăști. Tamas Varos, cetă
țean maghiar, conducătorul u- 
nui autoturism marca Nissan 
a intrat cu viteză într-o curbă 
a derapat și a intrat în coli
ziune frontală cu un stâlp.

Nissan-ul a intrat în stâlp

Air-bagurile și centurile de si
guranță au stopat un final în
sângerat pentru familia Va
ros. Totuși, deși răniți ușor, 
pasagerii din Nissan au refu
zat orice îngrijire medicală. 
Și asta pentru ca Tamas să 
nu aibă dosar penal pentru 
vătămare din culpă! Singura

BMW-ul a ajuns în șanț VW-ul a ieșit de pe șosea

care plângea pe bancheta din 
spatele mașinii aparținând u- 
nui post de televiziune local, 
era fetița familiei. Aceasta es
te balerină, iar durerile din 
zona coloanei vertebrale au 
speriat-o. Fata se gândea că 
nu va mai putea face balet ni
ciodată! în aceași zi, într-un

intreval orar foarte scurt, au 
mai avut loc alte două ieșiri 
în afara carosabilului. Condu
cătorul unui BMW a intrat în
tr-un șanț de pe marginea șo
selei, iar conducătorul unui 
VW Golf a ajuns în decor du
pă ce a parcurs mai bine de 
50 de metri în afara șoselei!

Căldura în Vale, la prețuri mai mici
■ Prețurile la energia 
termică vor fi mai mici 
pentru locuitorii din 
Valea Jiului.

INA JURCONE

ina.jurcone@informmedia.ro

Petroșani - Energia ter
mină va fi furnizată locuito
rilor Văii Jiului începând cu 
1 noiembrie, însă data se

arată incertă, este concluzia 
la care au ajuns factorii 
implicați în furnizarea de 
energie termică. Decizia ca 
cetățenii Văii Jiului să aibă 
căldură doar de la 1 noiem
brie este starea socială pre
cară a locuitorilor care ape
lează la ajutoare de încălzire 
ce se acordă doar de la acea 
dată. Vremea bună se pare că 
va fi umil din motivele pen
tru care data de 1 noiembrie

să mai poată fi decalată cu 
câteva zile. „Căldură, atunci 
când va fi cazul”, a declarat 
Cristian Vladu, prefectul ju
dețului. începerea furnizării 
energiei termice devine astfel 
o certitudine, însă rămâne 
incertă durata furnizării aces
teia.

Una din condițiile puse de 
reprezentantul Guvernului în 
județ a fost să se furnizeze 
agent termic doar dacă soci

etățile își vor achita facturile 
la zi, datoriile istorice 
rămânând astfel înghețate.

Orașele apropiate de Pa- 
roșeni vor fi cele care vor 
avea eel mai mic preț la 
energie. La Paroșeni aceasta 
va fi de 107,5 lei/gcal. Lo
cuitorii municipiului Lupeni 
vor plăti cel mai puțin, 105 
lei/gcal. Vulcănenii vor plăti 
105,7 lei/gcal, iar cei din Ani- 
noasa 107 lei/gcal.

Târg de Toamnă fără obiect
■ Manifestarea ce a 
avut loc în week-end la 
Deva, a fost departe 
de ceea ce s-a dorit!

Sanda Bocaniciu 
sanda.bocaniciu@informmedia.ro

Deva - Pompos anunțat și 
mult așteptat de deveni, „Târ
gul Toamnei Hunedorene”, ce 
s-a derulat în zilele de 28-29 
octombrie în centrul Devei, a 
fost departe de a arăta ca o 
zi a recoltei, așa cum prezen
ta marea de afișe de pe 
zidurile municipiului. Intitu
lat ca fiind un târg de 
prezentare a roadelor toam
nei, târg de bunuri de larg

consum cu prezentare și vân
zare, manifestarea s-a doved
it a fi, în final, un simplu 
târg, la care se consumă iniei 
și se bea bere, cu tarabe 
încărcate de kitsch-uri, cu 
produse de duzină și de prost 
gust, cu mii de gablonțuri co
lorate, castane coapte, vată pe 
bâț și pop-corn! Lumea s-a 
distrat cum se distrează la 
astfel de ocazii, iar cei care s- 
au pregătit pentru cum
părături de pus în cămări au 
cam rămas cu buza umflată! 
Singurul lucru bun, dar apre
ciat de prea puțini deveni, a 
fost un amplu spectacol 
focloric, la care și-au dat con
cursul ansambluri și orches
tre din tot județul și din Ser-

Aspect din spectacol (Foto: T. Mânu)

bia, alături de care și-au făcut 
apariția și patru soliști. Târ
gul a fost, în final, o mare

dezamăgire pentru unii și o 
bucurie pentru cei dornici de 
distracție!

(Foto: T. Mânu)Târgul s-a prezentat în fața devenilor cu tarabe încărcate de obiecte, mai puțin tip "recoltă de toamnă,.

La 100 de ani este un luptător!
■ Un bătrân din locali
tatea Ribița se pregă
tește să împlinească, a- 
nul acesta, 100 de ani!

Tiberiu Stroia_________________
tiberiu. stroia@informmedia.ro

Ribița - S-a născut în ajunul 
Crăciunului în anul 1906. Sin
gurele amintiri despre primul 
Război Mondial sunt legate de 
foametea care bântuia ținutul, 
în 1939, Sabin Niță, din Ribița 
era încorporat. Avea aproape 
33 de ani și al Doilea Război 
Mondial bătea la ușă.

„Am fost încorporat în Re
gimentul 90 infanterie și am

plecat pe front. Luptam alături 
de nemți împotriva rușilor. 
Am prins două ierni rusești și 
am ajuns cu regimentul până 
la Sevastopol. Acolo am fost 
rănit pentru a doua oară. Un 
proiectil mi-a smuls un deget. 
Dar am reușit să sparg 
apărarea rușilor care nu ne 
lăsau să înaintăm”, povestește 
bătrânul.

Pentru faptele sale, Sabin a 
fost recompensat cu medalia 
pentru Bărbăție și Credință cu 
Spade. Acesta mai povestește 
că alături de armata germană 
nu a suferit de foame nicio
dată. „Nemții își hrăneau sol- 
dații. Dar atunci când ei ata
cau erai obligat să te ridici și 
să lupți alături de ei. Altfel te

împușcau jandarmii”, își 
amintește Sabin.
De pe front la... Canal

în 1944 hunedoreanul este 
lăsat la vatră. Șase ani mai 
târziu este suspectat de comu
niști că ar avea legături cu 
mișcarea legionară. Drept pen
tru care este condamnat la 
muncă silnică la Poarta Albă. 
„Construiam canalul și con
dițiile erau mizere. în fiecare 
noapte mureau șase oameni. 
Alături de noi erau închiși o 
mulțime de intelectuali. Pre
oți, avocați și profesori. Eu am 
fost eliberat după nouă luni. 
Am fost închis din nou, dar 
după trei luni mi au dat dru
mul și m-au lăsat în pace”,

Sabin Niță (Foto: T. Mânu)

povestește bătrânul. Astăzi, la 
cei aproape 100 de ani ai săi 
consideră că cel mai impor
tant lucru din viața omului 
este sănătatea. în privința 
anilor Sabin ne liniștește. 
„Primii 100 de ani sunt ușori. 
Greul începe de la 100 încolo”, 
este de părere ribițeanul.

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro
mailto:stroia@informmedia.ro
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1821 - S-a născut Feodor Mihailovici Dostoievski (foto), 

scriitor rus.
1858 - S-a născut Duiliu Zamfirescu, poet, prozator și 

publicist, unul dintre fondatorii roman- 

Ului românesc (m, 1922)._______________

1871 - S-a născut Paul Valery, poet, 
eseist și critic literar francez (m, 1945).

1885 - 5-a născut poetul american 

Ezra Pound («Cantos»).__________________
1932 - S-a născut regizorul francez

Louis Malle (m. 1995).________________ _______________________
1937 - S-a născut regizorul francez de film Claude Lelouch

(«Un bărbat și o femele»), __________________ _

1938 - Orson Welles creează panică în SUI cu piesa radio
fonică «Războiul lumilor», dramatizare după romanul cu 

același titlu de H. G. Wells._____________ ___ ___________________
1947 - A fost creat „Acordul general pentru Tarife și Co

merț" (GATT), organizație specializată a ONU, cu sediul 

la Geneva._____________________________________;______
1960 - S-a născut Armando Diego Maradona, fotbalist 

argentinian.

1°
minim

Iun» 12°
maxim

Prognoza pentru astăzi
Cer noros. Ploaie. Maxima va fi de 12°C, 

iar minima de 1°C.

Prognoza pentru două zile
Marti. Cer mai mult senin. Maxima va 

fi de 13°C, iar minima de 4°C.
Miercuri. Cer parțial senin. Temperatu

ra maximă va fi de 16°C. Minima va fi de 
circa 2°C.
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Calendar Creștin-Ortodox __  _____ ___ __
Sf. Ap. Cleopa; Sf. Ier. Mc. Zenovie și sora sa Zenovia.

Calendar Romano-Catolic_______
Sf. Alfons Rodriquez, călug.

Calendar Greco-Catolic__________
Ss. Zenobiu și sora lui Zenobia, m.

Soluția integrantei din numărul 

precedent: V - A - FUS - TINURI 
-IF - LITERATI - LU - OG - BAL
- MĂRIME - E - SES - SACA - E
- ANTRENA - AC - AR - DAT - 
REPETA - L - MORI - ORNA - NU
- STERS - RIDAT - CITA - CATAR
- RISC

Rac _ ____ _________ _____ ___ _________

Reacțiile tale emoționale te vor arunca într-un cazan cu apă 
clocotită. Roate că vei răni sentimentele cuiva fără ca măcar' 
să-ți dai seama. Goncentrează-te asupra muncii tale.

Leu . . _ _______ __________ \

Amintiri neplăcute din trecut vor ieși la suprafață. Fă tot» 
ce iți stă In putință pentru a trece peste acest moment. Ar 
fi bine să ajungi la un compromis decât să te cblnuieșli.

Fecioară ___________________ ___

Iți vei lua de lucru acasă, mai mult pentru a-|i speria 
partenerul. Nu vei reuși să te odihnești până când nti vei 
rezolva o problemă.

Balanță
Acordă atenție visurilor pe cate le ai pentru că se vor dove
di a fi profetice. O mică parte din acest tablou anunță șl 
vești proaste. Dacă faci tot ceea ce Iți stă în putință s-ar 
putea să ai succes.

iNTREBUMU APA. GAZ, COUNT

Energie electrică______________ ___ _____________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 

orele:
8.88-14.00 în localitatea Nisipoasa.

Gaz _______________________ ________________________
Luni. Se întrerupe furnizarea gazului metan, între orele 9 

și 15 pe străzile: Aleea Straiului, bl. 65, sc. C, Cartierul 

Dorobanți, bl. 24, sc. A, Bulevardul N. Bălcescu, bl. 12.

Apă_________________ ________________ _______________
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă

nurauami
Dispeoarat apa rece 227087
Dispecerat apă caldă
Dispecerat Electrica

217808
929

Dispecerat gaz 227OS1
. Informații CFR
' Urgențe

212725
112

Pompieri 981

Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HO 214971

Deranj amerte lift 235k390
DkiBțli^nitaTWter^ll^

Scorpion

Ai parte de o zi deosebit de activă. Fie că vei găzdui petre
ceri acasă, fie că vel face numeroase vizite prietenilor, uns 
lucru este dar - nu vei avea timp să le plictisești.

Săgetător
Dacă vel fi receptiv la ocaziile care apar, ele îți vai aduce 1 
un plus de șansă, dacă nu chiar noi relații avantajoase. J 
Dacă însă vei lăsa ca aceste ocazii să treacă. ■

Capricorn

S-ar putea sa aveți mici dificultăți In cămin, dar ie vor masi
va rapid. Puteti sa detensionatl atmosfera cu o vorba buna

Vărsător Ț
Ai de susținut un iest, un interviu Se ale cărui rezultate te 
temi. Nu prea are de ce să îți fie frică, ia-ți inima In dinți 
și fă ceea ce ști tu mai bine.

Pești - ,
Primești semnale pozitive din partea cuiva care ți-a promis ! 
că te ajută intr-o afacere. Ești hotărât să ceri socoteala unul 
coleg de serviciu pentru veștile care, accidental îți ajung J
la urechi.

■ '■■■

RETETA ZILEI

Salată combinată de iarnă
Ingrediente: 1 kg de cartofi, 300 g sfeclă 

roșie, doi gogoșari în oțet, doi castraveciori, 
200 g fasole verde (din conserve), 100 g mor
covi, 100 g țelină, 100 ml ulei, oțet, sare.

Preparare: Se fierb cartofii în coajă. Se
parat, în apă ușor sărată, se fierb morcovii 
și țelina și tot separat, sfecla roșie. Se taie 
toate legumele fierte în cuburi mici, se com
bină și se asezonează cu ulei, oțet și sare.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

7:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
8:00 Justiție militară (s).
BCu: David James 

Elliott, Catherine Bell, 
John M. Jackson, 
Patrick Labyorteaux. 
Regia Donald P. Belli- 
sario.

9:00 Cinemaniacii (r) 
9:30 Desene animate:

Sabrina
10:25 TVR 50. Izolați în 

România
10'35 Vreau să fiu... cu Itsy 

și Bitsy (r)
11:10 Surprize, surprize... (r) 
13:45 Integrame despre inte

grare (2 episoade)
14:00 Jurnalul TVR. Sport 
15:30 Kronika. Emisiune în 

limba maghiară
17:00 Jurnalul TVR 

17:15 Sănătate pentru toții 
18:00 Dis-de-seară. Prezintă:

Ovidiu Uscat Constan
tin Trofin. Un show 

nou, care te convinge 
că ziua bună se poate 
cunoaște și seara!

19:00 Jurnalul TVR. Sport

20:15 Reflector, 
'Acoperă-mi inima cu 
ceva...’ (II)
Motto: "...cu umbra 

unui copac,/ Sau mai 
bine cu umbra ta..." 

20:45 lartă-măl Prezintă 

Raluca Moianu
22:10 TVR 50. Izolați îh 

România. TVR - singu
rul prieten

22:45 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
23:05 Prim plan 

2345 Nocturne, Pe urmele
lui Bulgakov, ia 

Moscova
030 Viața ca-n filme (ep.
□ 4, comedie, SUA 

1990). Cu: Brian Ben- 
ben

1:10 Afaceri imobiliare 

(comedie, Franța, 
2002). Cu: Gregori 
Derangere, Irene 
Jacob. R.: Remi Water
house

î

i

S

g.
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7:00 Știrile ProTv. Ce se 

întâmplă doctore? 
Te uiți și câștigi 

9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 

10:15 0 nouă viață (r) 
11:15 Rebel îh California
B (serial, reluare) 

12:15 Familia Bundy (s). Cu: 
Ed O'NeilJ, Katey 

Sagal, David Garrison, 
Amanda Bearse, 
Christina Applegate 

13:00 Știrile ProTv.
QTe uiți și câștigi 

14:00 Asterix și Obelix oon- 
▼ Btra lui Cezar (film, r) 
16:00 Tânăr și neliniștit (s). 

Cu: Eric Braeden 
17:00 Știrile ProTv. Vremea.

BTe uiți și câștigi 
17:45 Om sărac om bogat 

(serial, comedie). Cu: 
Horia Brenciu, Șerban 

lonescu, Claudia 
leremia, Alina Grigore, 
Raluca Popescu 
Te uiți și câștigi 

18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport

2030 0 slujbă murdară
■ GHcomedie, SUA 1998). 

Cu: Norm MacDonald, 
Jack Warden, Artie 

Lange, Traylor Howard, 
Don Rickies. R.: Bob 

Saget 
22:15 La Bloc (divertisment) 
23:00 Știrile ProTv. Sport 

2345 Dispăruți fără urmă (s, 
□SUA, 2002). Cu: 

Anthony LaPaglia, 
Poppy Montgomery, 
Marianne Jean-Bap
tiste, Enrique Murciano 

Ur., Eric Close. R.: 
David Nutter si Rachel 
Talalay 

04S lest i tivi 
1:15 Familia Bundy (r) 
1:40 Omul ^■e aduce 

cartea (r) 
1:45 Știrile Pro Tv 

245 0 slujbă murdară
18 (film, r)

430 Icstrim tivi (r) 
5:00 ProVest (r)

6:00 In gura presei
cu Mircea Badea

7:00 Matinal: Dimineața 

devreme
9:00 în gura presei (r) 

10:00 Coi ttrrs interactiv 
‘ 11:00 Anastasia (s, dramă, 

iRusia, 2003)
1200 Vivere (serial) 
13:00 Observator 

cu Simona Gherghe 
1345 întâmplări hazlii (s) 

1430 Animat Planet (r) 
(divertisment) 

; 15:00 Piața Diverts (r) 
(divertisment)

16:00 Observator cu Simona 

Gherghe
16:45 9595, te învață ce să 

fad
■ 1800 Vocea inimii (serial,

s
4

devreme f

S

i

l

î

î

I
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B dramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Cezara 

Dafinescu, Alexandru 

Repan, Ion Dichiseanu 
19:00 Observator cu

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport
Meteo

9:00 Coolmea distracției (r) 
10:00 Tonomatul DP2 (r) 
1130 Ce bine ei (r) 12:30 Pof
tă bună! (r) 13:00 România 
underground (r) 13:30 Tele
shopping 14:00 ABC... de ce? 
14:30 Cutia fantastică (s) 
15:00 Împreună în Europa. 

Emisiune pentru rromi 16:00 
Jurnalul TVR (r) 16:30 E Fo
rum. Dezbatere 17:00 Ocolul 
Pământului în 80 de zile 
(partea a Vl-a, ultima) (aven
turi, Ger./SUA/ lt./lug„ 1989) 
18:00 Lecția de... știință. 
Ochiul științei (doc., Marea 

Britanie) 18:35 Caracatița (s) 
1925 Tribul (doc. Marea Bri
tanie, 2004) 20:00 EU-RO 

Case 2030 Lumea de aproape 
21:00 Ora de știri 22:10 Mi
liardul lui Bailey (comedie) 
23:50 Sport extrem (r)

8:00 Suflete rănite(r) 9:00 Al ‘ 0630-07.00 Observator (r) 

șaptelea cer (s) 1000 Ciocolată 
cu piper (s) 11:00 Bărbatul 
visurilor mele (r) 12:00 Pariul 
iubirii (s) 1300 Jurământul (s) 
15:15 Rețeta de acasă 15:30 
Suflete rănite (s) 1630 Poveștiri 
adevărate 1730 De 3x femeie 
18:30 Rebelde (s) 1930 SOS, 
viața mea! (s) 2030 Iubire ca 
in filme (s) 2130 Decizie pen
tru toată viața 2230 Tărâmul 
pasiunii (s) 2330 Bărbatul vi

surilor mele (s) 030 Poveștiri 
adevărate (r) 130 Iubire ca în 
filme (r) 230 De 3x femeie 330 

Decizie pentru toată viața 430 
Rețeta de acasă (r)-----------—

.....

1630-16.45 Știri locale

I

Fii.

1130 Viață de fceu (comedie, 
SUA 1998). 13:10Casăși ma
să (comedie, Franța, 2003). 
14:55 Duran Duran - Live A 
Wembley (Marea Britanii, 

2005) 15:55 Miss Agent 
Secret 2: înarmată și seducă
toare (comedie, SUA, 2005). 

17:50 Duma (dramă, SUA, 
2005). 1930 Pe platourile de 

filmare (SUA, 2005) 20:00 
Răzbunarea (thriller, Marea 
Britanie, 2005). 21:30 Bun 
venit în Mooseport I (comedie, 
SUA, 2004). 23:20 Treia

2030 Revanșa starurilor
(divertisment) 

2230 Fast Food 

□(film serial, comedie,
România, 2006). 
Cu: Alina Crișan, 
Sorana Mohamad, 
Beatrice Peter, 
Alin Roșu, 
Adrian Nartea, 
Edgar Nistor

23:00 Observator
cu Andreea Beredeanu 

și Andrei Zaharescu. 
Sport

’ *
l
l

» • -
1 ; -

9:00 Dimineața cu Râzvan și 
Dani 10:00 That '70s Show 
(serial) 11:00 Teleshopping 
11:30 Ce bine e acasă (s) 
12:00 Quizzit 13:00 țara Iu' 
Papură Vouă (divertisment 
2004) 13:20 Look who is win
ning 14:30 Albumul Națio
nal (r) 1630 Horoscopul săp
tămânii 1730 Fotbal Național 
1830 Știri 19:45 Jara Iu' Pa
pură Vouă 20:15 Echipa de 
investigații 22:00 Baronii 
2230 Miezul problemei 24:00 
Știri Național TV 030 Băieții 
de la Mighty Ducks (comedie)

I I

835 Mariana - Prețul inocen
ței (r) 935 Ed (s) 1035 Come
dia boacănelor (r) 11O0 Tele 
RON 13:00 Play 14:30 Dra
goste și putere (serial) 15:00 
Cei doi Joe (SUA, 1996) 1730 
Trăsniți în N.A.T.O. (reluare) 
18:00 Focus 19:00 Comedia 
boacănelor 1930 Camera de 
râs 20:00 Poliția în acțiune 
21:00 Trădați în dragoste 
22:00 Trăsniți în N.A.T.O. 
22:30 Focus Plus. Prezintă 
Cristina Jopescu 23:30 Punct 
de criză (s, SF, SUA, 2005) 
030 Focus (reluare) 1:30 Sun
set Beach (serial) 230 Clubul 
de noapte

j

(acțiune, SUA 2004).

TATEA

f

I 3
• ?
2*00 Allas

□ (film serial)
ISO întâmplări hazlii

j i B (serial)

2:00 Concurs Interactiv 

3:00 Observator 

(reluare)
4.00 Anastasia
□ (film serial, reluare)

5.00 Vocea inimii• A

□ (film serial,

reluare)

- ( 
t

-1

f
i

5

i
i
l

9:00 Biografii celebre (doc.) 
10:25 Lumea Pro Cinema (r) 
11:00 Cristofor Columb (film, 
r) 13:15 Merrie Melodies 
Show (s) 13:45 Biografii cele
bre (r) 14:45 Verdict: Crimă! 
(r) 16:00 Verdict: Crimă I (s) 
1700 Seinfeld (r) 18:00 Ver
dict: Crimâl (s) 19:00 Terapie 
intensivă (s) 20:00 Cinema 

20:20 Smallville (s) 21:30 Noi 
toți (serial, comedie, SUA, 
2003) 22:00 Tenebre (horror, 
SUA, 2001) 24:00 Verdict: 
Crimă! (s)

900 Verissimo. Cu Gina Tăna- 
se 10:00 Misiune imposibilă 
(r) 1030 Căminul de cinci ste
le (r) 11:00 Ne privește. Talk
show pe teme sociale. Cu Ali
na Stancu 12:00 Știri 12:30 

Teleshopping 13:05 Copii 
deștepți, părinți fericiți (r) 
1335 Universul olandez 1435 
Lumea cărților 15:35 Euro- 
maxx (doc.) 1635 Universul 
olandez (doc.) 17:00 Calea 

europeană 18:00 6! Vine pre
sa! 20:00 Lombarzilor 8 (seri
al, România, 2006) 21:00 
Lombarzilor 8 (serial, Româ
nia, 2006) 22:00 Nașul 24:00 
Știri. Emisiune informativă

V.

13:15 EU, România 14:00 

Realitatea de la 14:00 14:50 

Realitatea bursieră 15:15 Fa
brica 16:50 Marfa 1700 Real
itatea de la 17:00 17:10 Tu 
faci Realitatea! 17:45 Editorii 
Realității 1800 Realitatea de 
la 18:00 18:50 Realitatea zilei.' 
Cu Râzvan Dumitrescu 20:15 

Reporterii Realității 2100 
Realitatea de la 21:00 21:50. 
Prima ediție 22:05 100% 
23:15 Politică, frate! 23:45 
Ziarul Realității 24:00 Reali
tatea de la 24:00

BnnMMMMMW'' 
6:00 S-a născut o motocicwifel 
7:00 Curse asurzitoare 8O0 

Superstructuri 9:00 La adă
post de furtună 1000 Moto
ciclete americane 114X) Cori 
fruntări și fiare vechi 1200 

Megaconstructori 1300 Pe
trol, sudoare și platforme 
14.00 la adăpost de furtună 
15:00 Cum se fabrică 16:00 
Curse 1700 Automobile ame
ricane recondiționate 18:00 
Motociclete americane 19:00 
Vânătorii de mituri 20:00 
Megaconstructori 2100 Deza
strul perfect 22:00 Dosarele 
FBI 23:00 Rable și reparații5 
24:00 Aglomerații în aer
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Formatori pentru turism

ÎncepătoriReguli:

1 euro_____________
1 dolar american

Soluția jocurilor din numărul precedent

, în fiecare 

bloc sunt 
câteva cifre 

între 1 și 9, 
stabilite 

dinainte. 

Acestea tre- 
?'buie comple

tate cu 
cifrele lipsă, 

în așa fel 
încât fiecare 

număr să 

figureze o 

singură dată. 

De aseme
nea, cifrele 

' de la 1 la 9 
^trebuie să 

1ffigureze o 

singură dată 

atât pe rân
durile orizon

tale cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate 

împreună.
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■ Identificarea nevoilor 
de formare profesio
nală a fost tema unui 
seminar.
|MA JURCONE_______________________________

lna.Jurcone0lnformmedla.ro

Deva - Reprezentanta Cen
trului Național de învățământ 
Turistic, Dana Popescu, a fost 
prezentă la Deva, pentru a 
oferi sprijinul instituțiilor de 
formare de formatori pentru 
turism. Situația din județul 
nostru este însă una deosebi
tă față de alte județe, întrucât 
la acest capitol se abundă de 
firme care oferă formare pro
fesională pentru orice per
soană interesată.

“Urmărim identificarea 
nevoilor de formare profe
sională astfel încât să se asi
gure cerințele specifice de 
educație ale adulților în con
formitate cu piața forței de 
muncă lpcală, identificarea

resurselor locale și evaluarea 
posibilității utilizării acesto
ra în realizarea programelor 
de formare, consultarea repre
zentanților comunității locale 
în elaborarea planului local 
de formare profesională și 
sensibilizarea specialiștilor în 
domeniul educației, a perso
nalului didactic din teritoriu 
în vederea colaborării pentru 
dezvoltarea unor programe de 
formare profesională în dome
niul turismului. Singurul do
meniu pentru care județul 
dvs. a fost descoperit este 
doar al formatorilor în tu
rism. Se pare că aici treaba s- 
a mișcat rapid și există per
soane care pot oferi cursuri 
și pregăti personal în diferite 
specialități”, declară Dana 
Popescu.

Cu această ocazie au fost 
selectate persoanele din ju
dețul Hunedoara care vor par
ticipa la cursul de formare de 
formatori, organizat de către 
Centrul Național de învă-

Montatori pentru 
camioane

ncepători

9 4 6 3 2 8 1 7 5
1 8 7 6 9 5 2 3 4
3 5 2 4 7 1 9 6 8
6 2 1 8 5 4 3 9 7
5 9 4 7 3 2 8 1 6
8 7 3 9 1 6 4 5 2
4 3 5 2 6 9 7 8 1
7 6 8 1 4 3 5 2 9
2 1 9 5 8 7 6 4 3
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3 5 6 2 9 7 1 4 8
1 2 8 3 6 9 5 7 4
6 3 5 4 7 1 2 8 9
7 4 9 5 8 2 6 3 1
5 9 4 8 2 6 7 1 3
8 7 1 9 5 3 4 2 6
2 6 3 7 1 4 8 9 5

■ OMFM organizează 
până la 24.11.2006, în 
București înscrieri în 
banca de date.
INA JURCONE

ina.jurcone0lnformmedla.ro

București - Se caută de 
această dată persoane care au 
calificarea de montatori de 
linii și ansamble industriale 
pentru camioane și autobuze. 
Condițiile ce trebuie îndepli
nite sunt următoarele: să fie 
bărbați cu vârsta între 20-45

ani și să aibă experiență de 
min. 3 ani în montarea gea
murilor la vehiculele indus
triale și autobuze, montarea 
și reglarea ușilor vehiculelor, 
montarea caroseriei vehi
culelor industriale și fini
sarea interioară a vehiculelor 
(metalică și lemn).
Avertisment

Persoanele care vor prezen
ta documente falsificate, fie 
prin ștergerea sau adăugarea 
în mod intenționat a unor 
date din cuprinsul înscrisu
lui, fie prin contrafacerea

ARTICOL PUBLICITAR

Au fost selectate persoane pentru cursuri de formare

țământ Turistic în perioada tronajul Ministerului Trans
it) - 26 noiembrie 2006 sub pa- porturilor și Turismului.

- Copie B.l. valabilitate de min. 6 luni;

- Copie pașaport cu valabilitate de min. 6 luni;

- Fișă personală (tipizat OMFM);

- C.V. în limba română (tipizat OMFM);

- Copie legalizată a certificatului de absolvire și/sau calificare;

■ Copie legalizată a cărții de muncă (toate paginile scrise);

- certificat de sănătate (conform HGR nr. 850/2002);

- Cazierul judiciar în original;

- Declarație pe proprie răspundere legalizată notarial - solicitantul nu este 

invalid;

- Declarație pe proprie răspundere cu numărul de copii minori;

- Dovada emisă de primării cu intenția de a lucra în străinătate.

- 2 fotografii tip pașaport. >

întregului înscris, la înregis
trarea dosarului personal în 
banca de date a O.M.F.M. în 
scopul obținerii dreptului de 
a beneficia de un contract de

muncă în străinătate vor fi 
denunțate de îndată organelor 
abilitate pentru cercetarea 
penală și pedepsirea faptelor 
comise.

Comuna Ribita îsi comemorează eroul
A A

Soldații au prezentat onorul eroului-martir

Spectacolul folcloric a încântat spectatorii

■ Locuitorii comunei 
Ribița au adus un o- 
magiu lui Crișan, eroul 
martir al neamului.

Ribița (M.S.) - Adunați cu 
mic cu mare în curtea Casei 
Memoriale Crișan, din satul 
care astăzi îi poartă numele, 
locuitorii comunei Ribița 
alături de autoritățile locale 
au comemorat, sâmbătă, 222 
de ani de la moartea lui Mar- 
cu Giurgiu zis Crișan. Cunos
cut drept unul dintre con
ducătorii Răscoalei condusă 
de Horea, Cloșca și Crișan, 
Marcu Giurgiu reprezintă un 
reper istoric pentru istoria 
poporului român de care 
locuitorii comunei Ribița 
sunt foarte mândri. Iar pen
tru a rămâne veșnic în memo
ria noastră, de 27 de ani, 

Crișan este comemorat în sa
tul care îi poartă numele.
S-au depus coroane

De aceea, sâmbătă, zeci de 
oficialități ale județului Hune
doara au ținut să fie prezente 
la monumentul închinat lui 
Marcu Giurgiu pentru a 
aduce un omagiu celui care 
a condus răscoala împotriva 
orânduirii feudale. într-o 
atmosferă de solemnitate, dar 
și de sărbătoare, alături de 
localnicii comunei Ribița, pri
marul loan Faur a depus o 
coroană de flori la monu
mentul lui Crișan. Coroane 
de flori au fost depuse și de 
alte oficialități ale județului. 
Momentul depunerii de coroa
ne a fost urmat de o slujbă re
ligioasă. în final locuitorii 
comunei Ribița au putut asis
ta la un program artistic rea

lizat de elevii claselor prima
re din satul Crișan și de alți 
artiști consacrați ai județului.
Punct muzeistic

Tot sâmbătă, primăria 
Ribița a reușit să inaugureze 
cel de-al doilea punct muzeis
tic de etnofolclor din județul 
Hunedoara. Pentru amenaja
rea acestui muzeu, Primăria 
a alocat din buget peste 120 
de milioane de lei vechi. 
„Vrem ca adevărata tradiție 
a acestor locuri să nu se piar
dă niciodată. De aceea am fi
nanțat acest proiect pe care îl 
vom susține în continuare. 
Oricine va veni în comuna 
noastră va avea ocazia să 
vadă cum am trăit și ce am 
reușit să creăm, noi ribițenii, 
pe aceste meleaguri”, a decla
rat loan Faur primarul co
munei Ribița.

Imagini din noul muzeu

Se depun coroane

Casa memorială Crișan (Foto: t. Mânu) Dansatorii înainte de intrarea pe scenă Preoții au oficiat slujba religioasă Primarul comunei a ținut un discurs
'67747- $

lna.Jurcone0lnformmedla.ro
ina.jurcone0lnformmedla.ro
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TABĂRA DE PICTURĂ 
CINCIS 2006
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• Tabără de creație. Tabăra de pictură 
„Cinciș 2006" s-a încheiat, în week-end-ul 
trecut, cu un vernisaj organizat la fața locu
lui, pe terasa vilei care i-a găzduit pe artiștii 
participanți. La vernisaj au fost prezenți oa
meni de cultură din orașele Deva și Hune
doara. (S.B.)

Ștefan Pelmuș Gheorghe Dican Torino Bocaniciu

Giotto in verva creației

Ștefan Pelmuș - pictor, membru 
al UAP București din anul 1980, 
cu o vastă activitate, remarcat 
pentru originalitatea lucrărilor 
sale. Este unul dintre cei mai va
loroși artiști contemporani 
români. Cincișul l-a fermecat și 
organizarea taberei de aseme
nea.

Gheorghe Dican - președinte al 
Uniunii Artiștilor Plastici - Filiala 
Vâlcea. Pictor gestualist cu 
numeroase expoziții în țară și 
peste hotare. Expoziții personale 
recente: Gallerya.ro (2003), Gale
ria Cozia Hamme Belgia (2004), 
Hotel Hilton București (2006).

Torino Bocaniciu - artist plastic 
devean, membru al UAP - Filiala 
Deva, organizator al taberelor 
de sculptură și pictură de la 
Zeicani și Cinciș, a deschis 
expoziții de pictură, sculptură, 
teracotă, grafică în numeroase 
localități din țară și străinătate.

Giotto Doichiță - cel mai tânăr 
dintre artiștii plastici partici
panți la tabără, este membru al 
UAP Arad, absolvent al Fa
cultății de Arte, autor al unor 
lucrări pline de culoare, ges- 
tuale, expuse în expoziții 
deschise de-a lungul anilor în 
țară și peste hotare.

Vernisaj în aer liber

Prezentarea lucrărilor

Artiști
■ Tabăra de pictură de 
la Cinciș, ajunsă la cea 
de-a IV-a ediție și-a 
închis porțile.

Sanda Bocaniciu 
sanda.bocaniciu@informmedia.ro

Cinciș - „Această tabără, 
alături de cea de sculptură de 
la Zeicani, reunește, în fiecare 
an, circa 15 artiști plastici de 
talie națională și internațio
nală, recunoscuți, prin opere
le lor, pe plan mondial. Nume 
de mare rezonanță onorează, 
prin participarea la cele două 
tabere, viața artistică a jude
țului Hunedoara, județ în 
care de ani buni nu ar mai fi 
existat tabere de creație dacă 
un investitor hunedorean nu 
ar fi iubit arta! Și chiar dacă 
acesta face atât de mult pen
tru artiștii plastici, vrea să 
rămână anonim!

Tabere de gen ar fi bi
nevenite pentru cultura jude
țului, însă nu se mai orga-

în culorile Cincisului
5

Toamna pe lacul Cinciș, inspirație pentru pictori (Foto Sanda Bocaniciu)

nizează. Este o dovadă a lip
sei de preocupare sau de fon
duri din partea celor care 
pregătesc programe culturale 
în județ”, specifică artistul 
plastic Torino Bocaniciu, 
UAP- Deva, organizator al 
celor două tabere.

La Tabăra „Cinciș 2006” au 
participat, pentru o perioadă 
de 10 zile, pictorii Ștefan Pel

muș - București, Gheorghe 
Dican și Constantin Neacșu - 
Rm. Vâlcea, George Ieronim 
Horescu Doichiță (Giotto) - 
Arad, Torino Bocaniciu, Adri
an Samson, Radu Roșianu și 
Dan Vifor Pichiu - Uniunea 
Artiștilor Plastici Deva. Re
zultatul taberei sunt cele 24 
de lucrări expresionist - ab
stracte create de pictorii ges-

tualiști, mari nume ale plas
ticii românești.

Cea de-a cincea ediție se va 
finaliza cu realizarea unui 
vernisaj de expoziție ce va 
deveni itinerantă (Deva, 
Hunedoara, Arad, Timișoara) 
și tipărirea unui album. Prin 
realizarea acestor tabere 
județul Hunedoara începe să 
se afirme pe plan național.

Artistul și arta gastronomică

Constantin Neacșu Adrian Samson Radu Roșianu Dan Vifor Pichiu

Constantin Neacșu - membru al 
Flialei UAP Vâlcea, artist plastic 
cu numeroase expoziții susținea 
despre tabără că „e plasată în 
liniștea ideală pentru un artist, 
pentru creație plastică". Este un 
pictor care lucrează „suflat și 
picurat", delicat ca tehnică.

Adrian Samson - artist plastic 
născut în Deva. Pictează în con
ținut cu elemente ce semnifică 
existența umană. A participat 
pentru prima dată la tabără 
fiind artistul care a ieșit, prin 
tehnica picturii, puțin în afara 
gestualismului predominant.

Radu Roșianu - artist palstic din 
Hunedoara, cunoscut caricatu
rist și ilustrator de carte, cola
borator al multor edituri de 
carte din întreaga țară. Expoziții 
de pictură și grafică în întrea
ga țară, participant fervent la 
manifestările artistice ale UAP

Dan Vifor Pichiu - Artist plastic 
hunedorean căruia îi place 
culoarea și strălucirea vopselei, 
pe care o aplică în straturi 
groase pe pete de culoare #■ 
Lucrările sale fac parte c 
același curent al expresionis
mului abstract.

l

Gallerya.ro
mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro


Antrenament pentru UEFA

• Rămân lideri. Mureșul Deva și-a păstrat 
... poziția de lideră a seriei a V-a a Ligii a lll-a 
X și după etapa a 13-a, grație victoriei cu sco- 
i rul de 1-0 obținută în deplasare în fața for-

•mației CSM Sebeș. Unicul gol al formației 
antrenate de Gică Barbu a fost marcat de Bi- 
țiș (min. 75). Dacia Orăștie, a fost învinsă, la 
Bistrița, de echipa secundă a Gloriei. (C.M.)

Mai greu decât indică scorul
Hunedoara (N.G.) - Cine n-a văzut meciul 

și judecă doar prin prisma rezultatului final 
poate crede că echipa antrenată de Romu- 

k lus Gabor a avut un meci lejer. N-a fost însă 
deloc așa, dovadă că oaspeții au condus până 
în minutul 55, iar Corvinul 2005 s-a desprins 
abia pe final. Prima repriză a stat sub sem
nul dominării sterile a hunedorenilor și a 

| gafei lui Pascal care a comis faultul din care 
I oaspeții au deschis scorul. După pauză, 
l<orcingul Corvinului s-a intensificat și 
I Păcurar, golgheterul seriei, a adus egalarea. 
* Imediat, după golul de 1-1, ISCT a rămas în 

inferioritate numerică și Pepenar a făcut 2- 
1. Pe final, după ce turdenii au mai suferit 
o eliminare, Corvinul a încheiat definitiv 
conturile unei partide mai tensionate și mai 
echilibrate decât o arată scorul.

■ Campioana a câștigat 
la scor cu echipa de pe 
trei, dovedind că nu are 
rival pe plan intern.

ClPRIAN MARINUȚ________________________

ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - FC GIP și-a conti
nuat parcursul perfect în Liga 
I, obținând aseară, pe teren 
propriu a șaptea victorie din 
tot atâtea meciuri disputate 
în competiția internă. Echipa 
antrenată de Karoly Gașpari 
s-a impus la scor, chiar dacă 
a avut-o ca adversară pe ocu
panta locului trei, FM Con
stanța, una dintre echipele cu 
pretenții ale campionatului 
României. Rezultatul și spec
tacolul oferit de deveni con
firmă că FC CIP, prima 
echipă din România calificată 
în turul de elită al UEFA Fut
sal Cup, e cu adevărat “re
gină” în futsalul românesc și 
că deocamdată nici una din
tre echipele din țară nu pot 
să-i pună probleme. în prima

FC Coniinul 2005 - ISC Turzii 4-1 (0-1) 
Q-1, min. 30: Pascal l-a faulat pe Ghet în careu, 
iar Dâmbean a transformat penalty-ul; 1-1, min 55: 

Păcurar a marcat din 11 m, după un henț a lui Q- 

neț; 2-1, min. 58: Pepenar a marcat cu un șut din 

careu; 3-1 min. 83: Păcurar finalizează cu un șut 

pe sub portar; 4-1 min. 85: juniorul Furdean șu- 
tează sec pe lângă portar. FC Corvinul 2005: Pas
cal - Vișan, Ambruș, Irina, Crușoveanu (52 Sabou) 

- Tarcea, Furdean. lacob, Pepenar (85 Pribac) - M. 
Dascălescu, Păcurars -

■_____________________________ >

N-au mai păcălit fotbalul
■ Jiul a încercat să 
repete partitura cu care 
a scos 0-0 la Constanța, 
dar s-a înecat la mal.
ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.niarinut@informmedia.ro

Timișoara - Jiul și-a arătat 
încă o dată limitele și pare o 
candidată din ce în ce mai si
gură la retrogradare, după ce 
a pierdut, ieri, la limită, cu 
Poli Timișoara, un joc în care 
era obligată să scape neînvin
să. Strategia antrenorului Ma
rin Tudorache a fost și pentru 
meciul de pe Bega “ciupeala”,

FC CIP - Gherman a deschis seria golurilor FC CIP

repriză, cei șase internațio
nali ai FC CIP, care au jucat, 
miercuri și joi, două amicale 
cu naționala României în 
Cehia, au acuzat oboseala și 
jocul devenilor n-a fost toc
mai strălucitor. CIP a domi
nat și și-a creat ocazii, dar cu 
excepția lui Gherman care a 
deschis scorul, nimeni n-a 
mai reușit să înscrie. în plus, 
devenii le-au permis adver
sarilor să contraatace tăios și 
doar intervențiile excelente 
ale portarului Juverdeanu i- 
au salvat de la gol. După pau

la fel ca în cel de pe litoral cu 
Farul, însă de data aceasta mi
nerii n-au mai reușit să păcă
lească fotbalul și au fost în
vinși pe final.
Joc modest

înfrângerea e cu atât mai 
amară cu cât nici Poli n-a con
vins, bănățenii la care a debu
tat pe banca tehnică, Alin 
Artimon fiind încă în faza de 
căutări. Astfel prima mare 
ocazie a meciului a apărut 
abia în minutul 45, când Alexa 
a trimis mingea în bară, cu un 
șut de la 25 de metri. Tot bara 
a anulat și cea mai clară opor
tunitate a Jiului, semnată de 

(Foto: CL)

ză, Gherman și Matei au dus 
rapid scorul la 3-0, după care 
marinarii au renunțat la 
defensivă și au jucat cu gar
da jos. Acest joc le-a conven
it de minune devenilor care 
au marcat gol după gol și au 
făcut spectacol.
Visează la semifinale

Paul Grecu, vicepreședin
tele FC CIP, a afirmat că dacă 
va avea noroc la tragerea la 
sorți a turului de elită a 
UEFA Futsal Cup, FC CIP se 
poate bate pentru un loc în 

Minerii n-au mai marcat din etapa a V-a (Foto: cl)

Pâcleșan (50) cu un șut de la reușind să-l învingă pe Hoto- 
18 metri. Pe final, când defen- boc, printr-o foarfecă, din 
siva Jiului pășea că va rezista --cădere,- după ce* a rămas în 
până la capăt, Gigei Bucur (86) posesia balonului la un duel 
a schimbat soarta partidei, cu Scarlatache.

semifinale.
“UEFA a stabilit cele patru 

echipe gazdă ale grupelor 
turului de elită, respectiv 
Dinamo Moscova, FC Godol- 
lo Budapesta, Arzignano Gri- 
fo (campiona Italiei n.r.) și 
Clearex Chorzow (campioana 
Poloniei \n.r.). Dacă picăm în 
grupele din Polonia sau 
Ungaria și prindem în postu
ra de cap de serie pe 
Charleroi (campioana Belgiei 
n.r.) care și-a vândut 
brazilienii și e acum abia pe 
locul cinci în campionatul 
intern putem spera la semifi
nale. Totul depinde de șansă”, 
comenta oficialul devean.

FC CIP - FM Constanța 7-2 
(1-0)

Au marcat: Gherman (8 și 
23), Matei (24, 26, 36 și 38), 
Șotârcă (29) / Stânciu (25), 
Florea (37).

FC CIP: Juverdeanu, Iancu 
- Molomfălean, Gherman, 
Lupu, Matei, Stăncuța, 
Șotârcă, Dotare, Tomescu, Al- 
Ioani, Bârcean. Antrenor - 
Karoly Gașpari.

www.otpbimk.ro
i »ll < eilri luioii;i,! 1
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• Victorie. Tenismanul elvețian Roger Fed
erer a câștigat turneul de la Basel, dotat cu 
premii în valoare totală de 850.000 de euro. 
Federer, cap de serie numărul 1, l-a învins în 
finală, cu scorul de 6-3, 6-2, 7-6 (7/3), pe 
chilianul Fernando Gonzalez, cap de serie 
numărul 3, (MF)

Berlusconi e indignat
Milano (MF) - Patronul grupării AC Milan, 

Silvio Berlusconi, s-a declarat indignat de 
decizia Curții de Arbitraj a Comitetului 
Olimpic Italian (CONI) de a menține penali
tatea de opt puncte a. clubului milanez, In 
cazul scandalului privind meciurile trucate.

„Milan este Milan. Noi vom fi mai puter
nici decât ghinionul, mai puternici decât 
injustiția", a declarat fostul premier italian, 
care a asistat la,derbiul AC Milan - Inter- 
nazionale, scor 3-4. Curtea de Arbitraj a 
Comitetului Olimpic Italian (CONI), reunită 
la Roma, a menținut sancțiunea grupării AC 
Milan (penalitate de 8 puncte) decisă in apel 
de către justiția sportivă. în schimb, echipei 
Juventus, retrogradată in liga secundă» i-a 
fost redusă penalizarea de la 17 la 9 puncte, 
in timp ce formațiilor Lazio și Fiorentina, 
menținute in Serie A, li s-au micșorat pena
lizările de la 11 la 3 puncte, respectiv, de la 
19 la 15 puncte.

il vrea definitiv
București (MF) - Pre

ședintele clubului Celta 
Vigo, Carlos Mourino, a 
declarat că gruparea 
spaniolă va face uz de 
opțiunea de cumpărare 
pe care o are asupra 
fundașului central Ga
briel Tamaș, Împrumu
tat pentru un sezon de 
la Spartak Moscova, 
informează cotidianul 
La Voz de Galicia. 
Potrivit sursei. citate, 
prețul unui transfer 
definitiv al internațion
alului român la Celta 
Vigo este unul „apropi
at" de două milioane de 
euro. Oficialii spanioli 
vor încerca să obțină o 
scădere a acestei sume, 
el dorind să profite și de 
dorința jucătorului de a 
rămâne la Vigo. 
Negocierile privind un 
transfer definitiv al lui 
Tamaș la Celta Vigo vor 
fi demarate la finalul 
sezonului.

David Beckham

Steaua
■ Echipa campioană dis
pută miercuri meciul din 
deplasare cu Real, din 
grupele Ligii Campionilor.

București, Madrid (MF) - 
Antrenorul stelist Cosmin 
Olăroiu și un jucător vor 
susține o conferință de presă 
mâine, la ora 18:30, la stadionul 
Santiago Bemabeu.

Meciul Real Madrid - Steaua 
se va disputa miercuri, în eta
pa a IV-a a grupei E din Liga 
Campionilor. în tur, formația 
spaniolă s-a impus, la 
București, cu scorul de 4-1.

Jucătorul Nicolae Dică a 
declarat că, pentru a obține un 
rezultat bun, Steaua va avea 
nevoie de dăruire, noroc și 
curaj, el apreciind că victoria 
din întâlnirea cu Unirea Ur- 
ziceni, scor 3-0, este una de 
moral înaintea deplasării din 
Spania.

„Astăzi am obținut un rezul
tat bun, care ne dă un moral 
bun pentru meciul cu Real. 
Bine că am reușit să câștigăm. 
Cred în minuni, în fotbal e 
posibil orice, dar va fi foarte 
greu. E bine că nu am primit 
gol în ultimele două meciuri. 
La Madrid ne trebuie multă 
dăruire și mult noroc ne tre
buie, dar și curaj”, a spus Dică, 
apreciind că pentru roș- 
albaștri va conta susținerea pe 
care o vor primi din partea

Gabi Tamaș (Foto: fan)

(Foto: FAN)

Beckham, 
la Celtic?
Glsgow(MF)- 
Antrenorul echipei 
Celtic Glasgow. Gor
don Strachan, ar dori 
să-l achiziționeze pe 
mijlocașul formației 
Real Madrid, David 
Beckham, începând 
din luna ianuarie. 
„Am numărul de 
telefon al Iul David. 
El este un jucător 
magnific, care încă 
este în formă și 
poate juca încă trei 
sezoane la cel mai 
înalt nivel. Și știu că 
nu vrea să revină în 
Anglia", a declarat 
scoțianul. în schimb, 
ziarul Mall on Sun
day evocă o revenire 
în Anglia a Iul Beck- 
harr a Tottenham, 
adversara formației 
Dlnamo în grupa B a 
Cupei UEFA. Aflat în 
negocieri pentru o 
prelungire a contrac
tului, Beckham, în 
vârstă de 31 de ani, 
și-a manifestat public 
frustrarea față de 
statutul de rezervă la 
Real Madrid.

România, în grupa B la CE 2007
■ Baschetbalistele au ca 
obiectiv clasarea pe unul 
din locurile cinci-opt ale 
competiției europene.

Chleti (MF) - Echipa 
națională de baschet feminin 
a României va evolua în gru
pa B a Campionatului Euro
pean din 2007, din Italia, 
urmând să aibă ca adversare 
reprezentativele Lituaniei, 
Germaniei și Belgiei. „Este o 
grupă accesibilă. Cunoaștem 
deja adversarele, am mai 
jucat cu ele și le-am pus pro
bleme sau chiar am învins. 
Obiectivul nostru este 
clasarea pe unul dintre lo
curile 5-8”, a declarat pre
ședintele FR Baschet, Carmen 
Tocală, prezentă la tragerea la

învingătoare la Linz
Linz (MF) - Jucătoarea rusă de tenis 

Maria Sharapova a câștigat, ieri, turneul 
de la Linz, dotat cu premii în valoare de 
475.700 de euro.

în finală, Sharapova, cap de serie 
numărul 1, a învins-o, cu scorul de 7-5, 6- 
2, pe compatrioata sa Nadia Petrova (cap 
de serie numărul 2).

Maria Sharapova (Foto: fan)

Gol Mutu
București (MF) - Jucă

torii Adrian Mutu și 
Paul Codrea au marcat 
câte un gol în meciurile 
susține de echipele lor, 
Fiorentina, respectiv 
Siena, în etapa a IX-a a 
campionatului Italiei.

Adrian Mutu a mar
cat golul cu numărul doi 
al Florentinei, în minu
tul 87 al meciul cu US 
Palermo, pierdut cu 
scorul de 2-3. La Fio
rentina, Bogdan Lobonț 
a fost rezervă.

Fiorentina a mai 
punctat prin autogolul 
lui Barzagli '31, în timp 
ce pentru Palermo au 
marcat: Di Michele '8, 
Amauri '79 și '90.

Paul Codrea a adus 
victoria formației Siena, 
marcând în minutul 86 
al meciului din depla
sare cu Ascoli. Paul 
Codrea a intrat în teren 
din minutul 58, în timp 
ce, la Ascoli, Valentin 
Năstase nu a evoluat, 
fiind suspendat.

pleacă azi la Madrid

Oprlța în luptă cu Râul, în timpul meciului de la București (Foto: EPA)

foștilor internaționali steliști 
Gheorghe Hagi și Helmuth 
Duckadam.
Optimism și speranțe

Mijlocașul Bănel Nicoliță s- 
a declarat foarte fericit după 
golul Înscris în partida cu 
Unirea Urziceni. „Acest gol 
contează mult pentru moralul 
meu, a fost ca o descătușare. 
Mă bucur că am trecut de 
perioada grea”, a punctat 
Nicoliță.

El a precizat că speră într-

Carmen Tocală (Foto: fan)

sorți de la Chieti. Dintre 
adversarele pe care România 
le va întâlni în grupa B, Litu

Fernando Alonso, primit în triumf
■ Campionul mondial a 
fost aclamat în orașul 
său natal, Oviedo, de 
5.000 de suporteri.

Oviedo (MF) - Alonso, în 
vârstă de 25 de ani, și-a făcut 
apariția la balconul Primăriei 
din Oviedo, în jurul orei 11 
GMT. „Am privilegiul de a 
putea conta pe cei mai buni 
suporteri din lume”, a 
declarat Alonso, ovaționat de 
cei 5.000 de susținători. După 
ce a mulțumit fanilor, Alonso, 
îmbrăcat în jeans și în 
cămașă de culoare deschisă, a 
făcut o scurtă recapitulare a 
ultimului său sezon în cadrul 
echipei Renault. „Uniunea 
face forța, și noi suntem toți 
bicampioni mondiali: Oviedo, 
Asturia și Spania”, a spus 
pilotul, care a precizat că 
acest sprijin a fost esențial în 
timpul momentelor dificile 
din ultimul sezon, atunci când 
„unii și-au pierdut credința”.

Suporterii adunați în piața 
Primăriei, majoritatea îmbră- 
câți în albastru și galben, 
culorile echipei Renault și ale 
drapelului provinciei Asturia, 

un rezultat bun pentru Steaua 
în partida de la Madrid, în 
care speră să nu primească 
gol. „De ce să nu credem înte| 
o minune? Credem în șansa 
noastră, mergem să jucăm 
deschis, nu avem nimic dej/ 
pierdut. Sper să nu luăm goi 
nici la Madrid. Am demon
strat în Europa că suntem o 
echipă bună, și poate, cu puțin 
noroc, vom obține un rezultat 
bun. Nu mă gândeam că o să 
ajung să joc pe Santiago Ber- 
nabeu”, a mai spus Nicoliță.

ania a ocupat locul patru la 
CE din 2005. Celelalte grupe 
ale turneului final din Italia 
su^t următoarele: Cehia, Tur
cia, Letonia, o echipă care 
vine din ultimul turneu de 
calificare (grupa A), Rusia, 
Franța, Grecia, Italia (grupa 
C) și Spania, Serbia, Croația, 
Belarus (grupa D). Din fiecare 
grupă se vor califica mai 
departe primele trei clasate. 
A 16-a echipă calificată la 
turneul final din Italia, care 
va face parte din grupa A, va 
fi stabilită în urma unui 
turneu la care vor participa 
câștigătoarele celor trei grupe 
de baraj. Din acestea vor face 
parte formațiile Bulgariei, 
Finlandei, Ungariei, Israelu
lui, Poloniei, Slovaciei, Slove
niei, Ucrainei și Suediei.

Campionul mondial al Formulei 1, Fernando Alonso (Foto: EPA)

au scandat la unison „Alonso! 
Alonso!”. Fernando Alonso a 
câștigat în 2006 al doilea titlu 
mondial consecutiv cu 
Renault, însă de anul viitor va 
evolua la McLaren-Mercedes. 
El a pus capăt dominației cat

Sorin Ghionea consideră că*, 
în meciul de la Madrid, Steatfb 
trebuie să demonstreze că|P* 
învățat ceva din meciul tur & 
Real. „Important e să jucăjr 
u ambiție și dăruire, și cra^ 

că vom reuși să scoatem un 
rezultat bun. Important este că 
am reușit să aducem această 
echipă la București. Sper să 
adunăm puncte în continuare. 
Noi trăim din unitatea grupu
lui, nu din individualități. 
Cred că vom avea stăpânire de 
sine”, a punctat Ghionea.

UOigeier Atacantul 
achip. i Dlnamo, Ionel 
Dănciulescu, a marcat, în

li---------- ------
medul cu Pdl Iași, golul 
cu numărul 142 ain cari
eră, egalându-1 în clasa
mentul golgheterilor din 
toate timpurile pe Mircea 
Dridea. (MF) fan) (

X.

egorice exercitate în anii ante- , 
riori de multiplul fost campi
on mondial, germanul 
Michael Schumacher, clasat 
în acest an pe locul secund în ' 
clasamentul piloților din For
mula 1. _
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tractoare, utilaje.

Alege CL pentru anunțul tău

Regulament:
Trimiterea talonului completat înseamnă acceptarea condițiilor de partic
ipare la concurs. Premiile nu sunt transmisibile. La acest concurs nu pot 
participa angajații Inform Media S.R.L. și nici rudele acestora de gradele 
I și II.

îți utilează casa!
Vrei să ai numai de 

câștigat?
Ce și cum trebuie să faci?
în perioada 5 octombrie - 7 

noiembrie cumpără fiecare ediție 
Cuvântul Liber, decupează talonul 
participant, completează-1, răspun
de la întrebarea zilei prin Da sau 
Nu și apoi depune-1 la O.P.l C.P. 3 
Deva, în cutiile speciale Cuvântul 
Liber, sau trimite-1 la sediul re
dacției din Deva, Strada 22 Decem
brie, nr. 37A, până în 11 noiembrie. 
Iar dacă vrei să nu ratezi nici un 
talon și să economisești 4,1 lei față 
de cumpărarea zilnică a ziarului, 
fă-ți un abonament pe o lună cu 
numai 8,9 lei.

Câștigi:
• 3 premii 

substanțiale 
(1 x espressor cafea sau 

1 x fier de călcat sau 
1 x sandwich maker)

Extragerea va avea loc la sediul 
redacției, în 13 noiembrie, ora 16, 
în prezența unei comisii.

Numele câștigătorilor vor fi 
publicate în ediția din 14 noiem
brie.

Informații suplimentare la tel. 
0254-211275, interior 8806. Persoană 
de contact Magdalena Șerban.

Mult succes!
î........................................ — ........................................
,'Talon pentru concurs - 30 octombrie 2006
; Nume____________________________Prenume ____ ____________
; Adresă______________________________________________________
; Telefon_________________________ Sunteți abonat?__________
! întrebarea zilei: Credeți că fast-food-urlle oferă o mâncare 
I sănătoasă? DA □ NU □ I

I

CONCURS
RECLAME
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Numai prin magazinele TOUR IMPEX GROUP din;
Deva, bd. Oeccbal, bl. I parter
Deva, bd. I. Maniu, bl. J parter
Hunedoara, bd. Corvin nr. 9
Orăștic. Str. Eroilor, bl. CI part.
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ÎNSCRIERI PÂNĂ ÎN 31 OCT. 2006!

• cursuri utilizare calculator și testări ECDL

• cursuri și testări de limba engleză TOEIC

• cursuri și testări de limba franceză TFI

in urma testărilor obțineți DPLQME RECUNOSCUTE INTERNAI

• decomandate, baleen închis cu termopane, 
centrală termică parchet, gresie, ST 56 mp, zona 
Quasar, preț 1,270 mid. negociabil, tel. 
0742/019418. (Al)
• decomandate, Udo, ST 70 mp, centrală 
termică, 2 balcoane, preț negociabil, tel. 
0740/210780.(Al)
o decomandate, contorlzări, gresie, faianță, 
parchet, et. 3, zona Progresul (bloc acoperit cu 
țiglă), preț 90000 ron, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• Mihalț Kogăln. iu parchet, balcon, 
contorlzări complete, preț 30000 euro, tel. 
0726/710903. (Al)
• urgent, zona Progresul, circuit, balcon, et. 2,
modernizări, preț 85.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2) \ 1

e urgent, zona Gojdu (piața centrală), fără 
îmbunătățiri, contorlzări (repartitoare, gaz 2 
focuri, apometre), preț 92.000 RON, tel, 
0740/013971. (A2)
e urgent, zona Kogălnlceanu, dec., balcon, hol, 
centrală termică modernizări, etaj 2, preț 
122.500 RON, tel. 0740/013971, (A2)
• zona Zamflmcu, circuit, parchet, gresie, 
faianță, ușă metalică, balcon închis, preț 110.000 
RON, tel. 0742/290024. (A3)
• zona AL Saturn, dec., gresie, faianță, parchet, 
termopan, CT, etaj 1, amenalat complet, preț 
140.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
» dea, CT, termopan, living, faianță gresie, ușă 
metalică, balcon închis, st=70 mp, preț 140.000 
RON. tel. 0742/290024. (A3)
• zona piață centrală bucătărie modificată 
parchet, gresie, faianță ușă metalică 
contorlzări, zonă liniștită, preț 99.000 ron, neg., 
tel. 0745/302200,0723/251498. (A4)
• zona Kogălnlcoanu, centrală termică parchet, 
gresie, faianță balcon mare închis, vedere pe 2 
părți, preț 115.000 ron, neg., tel. 0723/251498, 
0745/302200. (A4)
• zona hotel Deva, dec., etaj 3, fără modificări, 
gaz 2 focuri, repartitoare, ocupabl I In 24 ore, preț 
128,000 ron, neg., tel.0745/302200,0788/165703. 
(A4)
• zona Uzo Balcan, termopan, parchet, gresie, 
faianță spoturi, rlgips, opțional cu mobilă de 
bucătărie, preț 76.000 ron, neg., tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• etaj Intermediar, zona Gojdu, centrală termică 
termopan, parchet, oresle, faianță Instalații 
sanitare noi, modlfli I, preț 35.000 euro, neg,, 
tel. 0788/165703,0745/302200. (A4)
• zona Dada, etaj 2, termopan, parchet, gresie șl 
faianță contorlzări, cu convector, bloc de 4 
nivele, preț 70.000 ron, neg., tel. 0788/165703, 
232808,0745/302200. (A4)
• zona Uc Auto, dec,, 74 mp, contorlzări, 
parchet stare bună bine întreținut, vedere In 2 
părți, preț 36.500 euro, neg., tel. 0788/168703, 
232808 (A4)
• zona piața centrală semldec., centrală 
termică parchet, gresie, faianță bine întreținut, 
preț 108.000 ron, neg., tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)

• eta| li uși schimbate, contorlzări, parchet, 
zona gării, preț 120.000 lei, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• decomandate, bală superamenajată CT, et 2, 
zonă ultracentrală ocupabll Imediat, preț 
135.000 Ron, neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)
• superamenalat, CT, termopane, complet 
mobilat șl utilat Ideal pentru închiriere, parter, 
pre| 25.000 euro, neg., tel. 235208 0729/018866.

• st 70 mp, superamenajat șl dotat, CT, la chele, 
ocupabll Imediat et. 2, zonă bună preț neg., tel. 
235208,0724/620358 (A6)
• pe Mul Decebal, dec., s=74 mp, vedere In 2 
părți, 2 balcoane, C.T., neamenajat, preț 140.000 

RON, neg., 0745/640725. (A7)
• pe Mnoecu, aproape de Trident, et. 3. dec., 
s=58 mp, parchet, gresie, faianță/ C.T., 
termopane, balcon mare deschis, preț 155.000 
RON, 0745/640725. (A7)
• In Dada, et. 2, convectorl, Instant apă caldă 
bale amendată, termopan, preț 70.000 RON, 
neg., tel. 0745/159608 (At)

• pe letrimra, semldec,, neamenajat, C.T., et 
4, acoperltcu tablă preț 78.000 RON, tel. 
0749/268830. (A7)
• In Dada, semldec., et. 3, neamenajat 2 holuri, 
parchet, contorlzări, preț 68000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)
• pe Zamfirescu, dec., et 2, parchet, gresie,

• pa Măriatl dec., et. 3, parchet laminat gresie, »W'Wcon'Bretl35^RON'

• zona LHaeuhd,dec.,et 3, ușoare îmbunătățiri, 
balcon închis, contorlzări, s=50 mp, ocupabll 
Imediat, preț 128.000 RON, tel. 206N3,230324. 
(Ar)
• zona Piață 2 camere decomandate, modificat 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc., 
mobilat iT utilat, creț 160.000 Ron, neg., tel.

• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit gresie, 
faianță termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorlzări, preț 110.000 Ron, neg,, tel. 
0745/786578 (AS)
• AJsea Armatei 2 camere, bucătărie, bale, gaz 
t l°U/U48/7ffM|lt(AR'P&rClle^ pr9*72,000 Ron'

• zona Dada, 2 camere, CT, parchet gresie, preț 
65000 Ronțtel. 0746/779288 (A8)

• zână centrală 2 camere decomandate, 
parchet repartitoare, balcon închis, et. 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel. 0746/779288 (A8)
• In drcult bloc de cărămidă balcon închis, 
zona Dacia preț 98.000 RON, neg., tel. 231.800: 
0740/317314. (A9)
• dec. camere cu parchet, balcon închis, 
contorlzări Integrale, etaj 1, zona Kogălnlceanu, 
oiw, 128000 RC, "1S00;i.(A9)

• Deva, zona para decomandata 
contorizări, centrală termică gresia 

pBfi Ni p nt^ocuuNiș rara imw- 
medlari. Tel 074VW3M (5/24.10)

• etaj 1 balcon, parchet, repartitoare, 
contorlzări la apă șl gaz, Al. Păcii, Gojdu, preț 
38000 euro, tel. 223400,0724/169303,0740/914688 
(A5)
• decomandate, zonă ultracentrală et 7, 
superamenajat, complet mobilat șl utilat, preț 
150.000 Ron, neg., merită văzut, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• dea CT, ST 96 mp, hol central, zona carpațl, 
CT, merită văzut, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zona Piață parter, Ideal spațiu comercial, 
birouri, cabinet, cu toate aprobările la zi, merită 
văzut, preț neg, tel. 235208, 0724/620358, 
0729/018866. (A6)
• Mul Decebal rt. 1, dec, s=75 mp, contorlzări, 
neamenajat preț 160.000 RON, neg, tel. 206003, 
230324.(A7)
• Mul Decebal dec, parchet, gresie, faianță, 
C.T., zona Artlrha, preț 135.000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
• pe AL Straiului, semldec, et. 3 din 4, gresie, 
faianță, C.T, liber, preț 85.000 RON. neg, tel. 
0740213174, (A7)
• Dada bucătărie modificată parenet. gresie, 
faianță, contorlzări, preț 88.000 RON, tel. 206003. 
230324. (A7)
• zona împăratul Traian, 3 camere decoman

date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băl, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță termopane, 
CT, garaj + pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg, 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona L Creangă parchet, contorlzări, st 78 mp, 
pretabll pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg, tel. 0746/779288, (A8)
• dea, camera cu parchet, contorizărl, 2 băl,
balcon, etaj 1, Bd. Decebal, preț 160.000 RON, 
neg., tel. 212.14’ (A9)________________________

Vând ap. 4 camere (07)

Cumpăr ap.2 camere (0-

• zona Kogălnlcoami, etal 2, dec., 54 mp, bloc de 
cărămidă balcon mare, centrală termică

• zona L Creangă 6 camere decomandate, P+M, 
et bun, 3 băl, CT, 2 balcoane, aer condițional f. 
frumos amenajat preț 360.000 ron, neg.. tei. 
0745/788578 -AS)

Vând case, vile (13)
• 8 camera, garai. CT, gresie, faianță parchet 
grădină zona Săntuhalm, preț 370.000 RON, negi, 
tel. 0742/290024. (A3)
• construcție nouă 7 camere, nefinisată curte 
șl grădină 1200 mp, Ideală pentru sediu Wmă 
sau locuit, Deva preț 120.000 euro,-tel, 
0742/290024. (A3)
• Dwa str. Horea, 2 camere, bale, bucătărie,
preț 95.000 Ron, neg., tel. 235208 0729/018868 
(A® Jn
• De», zonă ultracentrală suprafață consai^A 
150 mp, grădină suprafață 860 mp, Ieșire Jațffl 
străzi, preț 110.000 euro, neg., tel. 23B08, 
0729/018866. (A6)
• zona PMoasa P+l, construcție 2000, parter
2 camere, hol, bale, bucătărie; garaj, la ettl: 3
camere, hol, bale, bucătărie, pretabll 2 familii, 
curte, st=290 mp, preț 110.000 euro, neg, tel. 
0745/640725. (A7) )
• construcție 20N, P+M, living, bucătărie, 2 băl
3 dormitoare, terasă, garaj, teren 600 mp, preț
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8) .1
• conitnicțle 1180, P+E, living, bucătărie 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• urgent, In Deva, 3 camere, bucătărie, bale 
(gresie, faianță), piscină curte, ST 580 mp, zona 
ultracentrală Deva preț 150.000 euro, ne®, 
tel.231.800,0740/317313. (A9)

Cumpârcasâ(14)
• cu grădină Deva sau Slmerla, plata Imediat 
tel. 215212. (Al)

Vând garsoniere (19)

SC 3F Graal SRL
Deva, Hunedoara
Aleea Plopilor bl. Gl.ap 6 
tel/fax.0254/234.125
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• 10% REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!
TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA
IMPEX DEVA, str. Ion Creangă, bl. 25, ap. 2

parchet de stejar, gresie șl faianță bine 
întreținut, ocupabll pe loc, preț 130.000 ron, neg., 
tel 0788/165703,0723/251498 (A4)
• zona piață dec., parter, 59 mp, hol central, 
parchet de stejar In camere, hol șl bucătărie, 
preț 120.000 ron, neg., tel 
0745/302200,0723/251498  232808 (A4)
• zona Decebal etaj 3, dec., 2 balcoane închise 
cu termopan, gaz 2 focuri, parchet, mici 
modificări, ocupabll azi, preț 36.000 euro, neg., 
tel. 0788/165703,0745/302200. (A4)
• zona Trident - ANL, ocupabll azi, contorlzări, 
fără modificări, preț 68000 ron, neg., tel 
0745/302200,232808 (A4)
• etaj 2, dec., centrală termică proprie, balcon 
închis, gresie, faianță ușă metalică Bălcescu, 
preț 95.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• etal 2, centrală termică proprie, gresie, 
faianță parchet, balcon, Emlnescu, preț 110.000 
RON, neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228  
(A5)
• circuit, parchet, bloc de cărămidă balcon 
închis, repartitoare, B-dul Dacia, preț 98000 RON, 
tel .223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• dec, centrală termică proprie, parchet, balcon 
închis, Minerului, preț 87.000 RON, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)

«ugenț Dwa, plata Imemat, tel. 215212. (Al)

• aamHecomandate, balcon, parchet, 
contorlzări, et, 1, ST 70 mp, zona Zamfirescu, 
preț 13 mid. negociabil, tel. 0742/019418 (Al)
• decomandate, cenkală termică 2 balcoane, 2 
băl, garaj lăngă bloc, preț 58 000 euro, tel. 
0740/210780.(Al)
• aemWecomandată Mdu, etaj 2, ST 65 mp, 
contorlzări complete, Interfon, preț 145000 ron, 
tel. 0726/710903. (Al)
• zona L Creangă dec., CT, AC, gresie, faianță 2 
băl, balcon, st=85 mp, preț 44.000 euro, neg., tel. 
0742/290024. (A3)
• zona AL Neptun, dec., CT, gresie, faianță 
parchet laminat, balcon închis, 2 băl, beci, preț 
145.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
• zona piața centrală dec., centrală termică 
termopan, parchet, gresie, faianță bine 
07^iw!B?if‘000 POn'ne8"tel'072^251438’

• b-duL Decobal etaj Intermediar, dea, 
modificări In stil occidental, centrală termică 
preț 175.000 ron, neg., tel. 0723/251498 
0788/165703. (A4)
• zona lăioeecu, etaj 1, decomandate, 2 
balcoane, 2 băl, contorlzări, parchet, gresie, 
faianță accept credit Ipotecar, preț 50.000 euro, 
negociabil, tel. 0745/302200,0788/165703. (A4)
• dec. centrală termică proprie, living, 
bucătărie amenajată In balcon, beci, Dorobanți, 
preț 200.000 lei, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• dea, centrală termică 2 băl, boxă st 98 mp, 
Carpațl, preț 145.000 lei, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228 (A5)

• decomandate, hol central, 2 băl, ST 100 mp, 
bloc acoperit, zona Gojdu, preț 160000 roh nego
ciabil, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• bd. Bălcescu, et. 2, semidec., 2 băl, centrală 
termică, faianță, gresie, parchet, balcon, preț 
155.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• urgent, zona Horea, et. 1, dec., 2 băl, 2 
balcoane, modernizări, preț 53.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent zona Dorobanți, 2 băi, 2 balcoane, 
amenajări modeme, centrală termică st 100 mp, 
garaj, preț 58.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• dea, st 100 mp, contorlzări. Dorobanți preț 
46.000 euro, tel. 223400, 0720/3878988 
0740/914688 (A5)
• etal 2, centrală termică proprie, parchet, 
balcon, rolete exterioare, Al. Constructorilor, 
preț 155.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228(A5)
• zona kL Eminescu, dec., 2 balcoane, 2 băl, et 1, 
neamenajat, preț 160.000 RON, tel. 0742/290024. 
(A3)
• zonă 1 Traian, dec., gresie, faianță parchet, 
CT, garaj, boxă et. Intermediar, preț 70.000 euro, 
neg., tel. 0742/290024. (A3)
• zona I Traian, dec., gresie, faianță parchet, 
CT, termopane, garaj, boxă super-amenajat, 
preț 85.000 euro, tel. 0742/290024. (A3)
• bloc cărămidă zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg., tel. 235208 0729/4)18866. (A6)

• pe Mul 22 Decembrie, dec., et. 3 din 4, modi
ficat, living mare, 2 băi, 2 balcoane, C.T., ușă 
metalică s= 102 mp, amenajat frumos, preț 
62.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• pe Dorobanți et. 4, acoperit cu tablă C.T., 2 
băi, balcon, neamenajat, preț 48.000 euro, 
tel.0749/268830. (A7)
• pe BNcescu, et. 2, semidec., bloc de cărămidă 
contorlzări, parchet, 2 băi, s=80 mp, preț 170.000 
RON, neg. ,tel. 206003,230324. (A7).
• zona L Creangă 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță, CT, 2 balcoane, inst. sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică, preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288 (A8)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et. bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288 
(A8)
• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288. (A8)
• dea, 2 băi (gresie, faianță), 2 balcoane, 
geamuri termopan, etaj 3, Bd. Decebal, preț neg., 
merită văzut! TaI. 731.800. 0740,317.313. (A9)

• urgent Dwa, zona Mărăștl, balcon închis, 
parenet gresie, faianță obiecte sanitare noi 2 
focuri gaz, contorlzări, mobilată fără Interme
diari, preț 670 milioane lei, negociabil. W. 
222313,0747/692330. CT)
---------------------------- -------------- -------m 

• Dwa zona Gojdu, semlmobllată gift 
repartitoare, apometre, preț 14.000 eur,»,. 
negociabil. Tel. 0723/926855. (5/25.10)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• Dwa 6 balcoane, 2 băi, scară interioară 
centrală termică 130 mp, 240000 ron tel. 
0722/564004.(Al)

• decomandata balcon închis, gresie+faianță 
ST 38 mp, zona Decebal, preț 770 mil. negociabil, 
tel. 0742/019418 (Al)
• decomandata contorlzări, parchet zona 
Progresul, preț 68 000 ron, tel. 0745/639022. 
0726/316796. (Al)
• Deva ultracentral etaj Intermediar,
contorlzări complete, balcon, parchet preț 
81.000 ron, tel. 0726/710903. (Al) . . /
• dea, bucătăria bale, balcon, etal intermediar, 
zona Dacia preț 54.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542, seara (A2)
• dea, bucătăria bale, balcon, etaj 4, zona 
Dacia preț 46.000 RON, tel. 0741/154401,227542, 
seara i A2)

• dec, bucătăria bale, faianță + gresie, balcon, 
suprafață de peste 35 mp, Bd. Decebal, preț 
79.000 RON, tel. 0741/154401,227542, seara'TA2)

• dec, neemonajată suprafață de peste 35 mp, 
zona M. Emlnescu, preț 75.000 RON, neg, te/'- 
0741/154401,227542, seara (A2)
• confort, dec, ocupabllă Imediat Dorobanți, 

parter, preț 67.000 RON, tel. 0741/154401,227542, 
seara (A2)
• Dada et 3,2 camere, contorlzări, preț 56.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Gojdu, et 1,2 camere, parchet, contorlzări 
preț 65.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• zona Poliția Județeană 40 mp, Izolat, 
contorlzări, balcon, preț 73.000 RON, tel. 221711 
0724/305661. (A2)
• zona M JMI, semidec, etal Intermediar, prdț 
65.000 RON, rel ’42/290024. (A3)
• zona Dorobanți dea, gresie, faianță parchet
CT, bucătărie modificată st=40 mp, t^ 
0742/290024. (A3)
• garsonieră dublă zona Gojdu, etaj 2, parchet 
contorlzări, ocupabllă imediat preț 73.000 ron; 
neg., tel. 0788/165703,232809. (A4)
• zona ProgiMul parchet, faianță apometre, 
gaz 2 focuri, stare foarte bună sau schimb cu 
apartament 2 camere + diferență In zonă 
centrală accept credit Ipotecar, preț 67.000 ron, 
tel. 0745/302200,232808 (A4)
• zona Decebal -1. Manlu, etaj Intermedia) i 
parchet contorlzări, stare bună ocupabllă 
Imediat, preț 85.000 ron, neg., accept credit 
ipotecar, tel. 0723/251498 0745/302200,232808 
(A4)
• etaj 1, dec., gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
RON, tel. 224300,0720/38796,0742/005228 (A5)

_______ ANUIUJ PUBLIC_______
S.C. PROD COM FOREST, cu sediul în localitatea Deva, Sir. 22 Decembrie / q 

Mărârti, bl. IO, ap. 2, județul Hunedoara, anunță depunerea soKcilârii pentru 
eliberarea autorizației de mediu pentru obiectivul TĂIEREA Șl RENDUUA 

LEMNULUI, situat în localitalea Ilia, Sir. DJ 7O6A.

Informații se pot obține la sediul A.P.M. Hunedoara, zilnic, între orele 8-16. 

Eventualele sesizări ;i reclamații pot fi depuse în termen de IO zile lucratoare 

de la dala anunțului. (67895)
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S.C. DITEL NET S.R.L.
Deva, Str. B.Șt. Delavrancea 
Nr.9A
Tel: 0254 217402
Tel/Fax: 0254 243000
Mobil: 0744118773
E-mail: cdinis@smart.ro

DITELNET vă oferă produse, 
servicii și soluții profesionale complete 
in domeniul telecomunicațiilor:
- rețele telefonice fixe și wireless
- centrale telefonice, telefoane și faxuri 
* sisteme de alarmă antiefracție
■ echipamente de telecomunicații
- consultanță și secretariat

(64978)
REALIZARE, ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

ECHimoEwr

Sta mi

IMPRIMERIE TEXTILE
TRANSFER TERMIC DIGITAL
POZE ■ IMAGINI
GRAFICA ■ SIGLE

tWCKU
33OO25 ■ Dev a3
Str. 1 Decembrie 27S 
Tel./Fax : 0254/213510'' 
e-mail : stamprod®rdslink.ro

SC FOLDGEP KFT 

BUDAPESTA
- Sucursala Deva, cu 

sediul în Deva,
Bulevardul Decebal, 

bloc P mezanin, 

angajează__
șofer categoria B și 

instalatori apă-canal. 
Vechime minim 3 ani. 
Relații la telefoanele 

0744/661264, 
0254/211130 sau la 

sediul firmei.

RECLAME
i

anazsokQsmart.ro
http://www.teamconsultlna.omart.ro
mailto:cdinis@smart.ro
stamprod%25c2%25aerdslink.ro


MICA PUBLICITATE /11ram;

Vând terenuri (21) Cumpăr teren (22)

Decese (75)

Ultimul omagiu adus îndoliatei familii Poenaru la 
trecerea în eternitate a colonelului în rezervă

GRAȚIAN-CORNEL POENAR
în vârstă de 77 de ani, din Deva.

Dumnezeu să-l odihnească în pace. 
Colonel In rezervă Nicolae Popa

g INFORMAȚII latei:
Deva -0254/23.15.19
Hunedoara - O254/74.87.84S

• 3800 mp teren intravilan îr Biela, toate 
utilitățile, preț 4 euro mp și 1000 mp teren în 
Deva, prelungirea Vulcan, 28 euro mp. Tel. 
0722/161644. (T)
• loc d* casă, în Hunedoara, 3516 mp, fs 22 m, 
apă, gaz, curent, loc drept zonă liniștită, parce- 
labil. Tel. 0723/005657,0747/191372. (T)
• Dwa, zona rezidențială, 6 parcele, 740 mp 
parcela, FS 22 m, facilități 20 000 euro parcela, 
fel. 0722/564004 (Al).

• Intravilan fn Șolmuș, ST 4600 mp, FS 70 m, preț 
20 euro/mp, negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• zona SântandroL la DN, st 5 000 mp, curent, 
apă, gaz în apropiere, 3 căi de acces, teren plan, 
forma dreptunghiulară, poziție bună. Ideal pt. 
investiție, parcelare, construție casă, firmă etc., 
acte la zl, urgent, preț 17 euro/mp, neg., tel. 
0723/251498,0788/165 703. (A4)
• In Deva, zona Emlnescu, st 17.000 mp, parcelat, 
de la 500 mp, la 800 mp, teren plan, formă drep
tunghiulară, poziție bună, Ideal pt Investiție, 
construcție casă, acte la zl, preț de la 10 
euro/mp, la 25 euro/mp, neg., tel. 0723/251498, 
0788/165703. (A4)

• 5 hactara intravilan la șosea, Deva sau împre
jurimi, plata Imediat, tel. 215212 (Al)

Vând spații comerciale (25)

• Om, zona 1 Drambri*, 40 mp, amana|at 
pentru biroul cabinet*, tio preț mg, fără 
momdari. Tel 0741/556314 (5/2410)

• Dm, 32 mp, cu afacere Internet, 10 calcula
toare, 1 server, abonați, mobilier, 32000 euro 
total, tel. 215212 (Al)

Pbrterî momem 
HUeCtC(oj 
contradid de 
contact Cărmăzan 
onmimazaio)

• M*,US mp, str. M. VHMiulbLM.se A,

•«MJ. dec., contorlzărl, repartitoare, parchet, 
Moon închis, Al. Crinilor, preț 78000 RON, neg., 
«. 223400,0724/169303,0742/00522B. (AS)
• dac. MimanaJaU, st=40 mp, contorlzărl, 
balcon, Dorbanțl, preț 80.000 RON, neg., tel. 
223400, 0720/38796,0742/005228. (A5)
• Ioni M. Emlnescu, dec., et. 3, ocupabllă 
Imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866. (A6)
• zona Progresul, bloc cărămidă parchet, 
vedere la stradă, contorlzărl, preț 68.000 RON, 
neg., tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• zona Miorița, balcon mare, contorlzărl, 
ocupabllă Imediat, preț 75.000 RON, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zona Platt, et 2, contorlzărl, balcon, parchet, 
preț 235208,0724/620358. (A6)
• un *In zona GoJdu. etl, 2 camere, s=27 mp, 
autorizări, parchet preț 61.000 RON, neg., tel. 
6749/268830. (A7)

• zona Emhwscu, etJ, semidec., s=26 mp, 
neamenajată, zugrăvită, curată, contorlzărl, preț 
55.000 RON, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• pe b-dul I. Maniu, et. 2, dec., neamenajată, 
ocupabllă Imediat s=3O mp, preț 85.000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)

■ h zona Miorița, semidec,, s=30 mp, parchet, 
apcmetre, neamenajată, liberă, etaj 8, preț
71 DX RON, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• In Dorobanți, parter, dec., s=27 mp, gresie, 
faianță, rol ete exterioare, contorlzărl, liberă, preț 
69.000 RON, neg., tel. 0745/640725. (A7)

urgent zona Dacia, dec,, et. bun, bale, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578, (A8)
• zona Dada, 1 cameră bale, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et bun, preț 48.000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288 (A8)
•zona Dada, 2 camere, parchet, gaz contorizat, 
gresie, preț 60,000 Ron, neg., tel, 0746/779288. 
(A8)
• zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră, gresie, faianță Inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288(AS)
• dec, suprafață mare (41,5 mp), cameră cu 
parchet contorlzărl, balcon, amenajată (gresie, 
faianță), boxă zona Dorobanți, preț 95.000 RON, 
neg., tel.231300; 0740/317314. (A9)
• dec, cameră cu parchet contorlzărl Integrale, 
etaj intermediar, S43 mp, Bd22 Decembrie (zona 
Liceul Auto) Deva, preț negociabil, tel. 212.141 
sau 231800. (A9)

• M00 mp teren, la DN7, fs 22 m, preț 2 euro 
, mp, negociabil. Tel. 0722/927900. (4/27.10)

DIRECȚIA SILVICĂ DEVA
organizează

„LICITAȚIE DE MASĂ LEMNOASĂ" 
Producția anului 2006

Forma de licitație: „Licitație publică deschisă cu preselecție"; oferta se 

prezintă în scris, în plic închis și sigilat

Locul de desfășurare: Sediul Direcției Silvice Deva, din Deva, str. Mihai 

Viteazul, nr. 10, jud. Hunedoara

Data licitației: 09. noiembrie 2006, ora 10.00

Se licitează:

• masă lemnoasă fasonată în volum total de 2293,277 m.c. aparținând 

următoarelor specii:

- Cireș: 87,973 mc - Fag: 1142,0 mc - Gorun: 94,3 mc 

-Paltin: 14,164 mc -Carpen: 41,043 mc-Molid: 815,825 mc

- Tei: 64,772 mc - Plop: 24,7 mc

• masă lemnoasă pe picior în volum total de 4.783 mc, aparținând 

următoarelor grupe de specii:

• Rășinoase: 411 mc - Fag.3.687 mc - Qvercinee: 169 mc 

.Oișr- Diverse tari: 516 mc

• prestării servicii de exploatare pentru un volum de masă lemnoasă de 

2.820 mc

Licitația se va desfășura conform „Regulamentului de vânzare a masei 
lemnoase de către deținătorii de fond forestier proprietate publică către 

agenți economici", aprobat prin H.G. nr. 1174/2006.

Documentația care include caietul de sarcini și listele de material lemnos 

fasonat și partizi oferite la licitație poate fi consultată la sediul D.S Deva 

și pe internet la adresele, www.silvahd.ro și www.rosilva.ro.

Mu vor fi acceptați la licitație agenți economici care au datorii față de 

p.S. Deva și ocoalele din subordine sau sunt nominalizați ca debitori 
față de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva.

Preselecția agenților economici va avea loc la sediul D.S Deva, în data 

de 06 noiembrie 2006, ora 10.00.

• Intravilan, la DN 7, între Deva și Slmerla, 2 
parcele alăturate, a 3600 mp, flecare, utilități In 
zonă, preț. 23 euro/mp. neg., tel, 223400, 
0724/169303,0740/914688. (A5)
• 3 parcela de 800 mp, 20X40 metri, Intravilan, 
utilități In zonă, loc drept șl panoramă superbă, 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,07243/169303, 
0740/914688. (A5)
• Intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 m, 
utilități tn zonă. Zăvol-Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• Intravlan, zt 1100 mp, front stradal 33 m, toate 
utilitățile, împrejmuit, în apropierea bisericii de 
pe Eminescu, loc drept, strada asfaltată, preț 95 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• at 5638 mp, front stradă 15 m, utilități în 

apropiere, Intre Sânthalm șl Macon, preț 15 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• Intravilan, st= 4800 mp, fs=30 m, acces din 
drum, apă, curent, zona Bărsău, preț 2,5 
euro/mp, neg., tel. 0742/290024. (A3)
• rtravtan.it- 2750 mp, fs=20m, facilități: apă, 
gaz, curent, zona Sântandrei, preț 15 euro/mp, 
tel. 0742/290024. (A3)
• Intravilan, st= 5700 mp. fs= 30 m, facilități: 
apă. gaz, curent, zona săntuhalm, preț 20 
euro/mp, neg., tel. 0742/290024. (A3)
• hbavlan, Dm, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• hbavlan, la 8 km de Deva, la șosea, ST 2000 
mp, toate utilitățile, apă, energie electrică, gaz, 
preț 3 euro/mp, tel. 235208, 0729/018866, 
0724/620358. (A6)
• Intravilan, la ON 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de 
casă, certificat de urbanism; gaz, apă, curent, 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578 (A8)
• Dm, Intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, Ideale 
pentru birouri și depozit preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• Intravilan In Deva, zona Zăvoi, S 1000 mp, FS 
18 utilități în zonă, preț neg., tel. 212.414 sau 
231.800. (A9)
• S 500-1000 mp, zona Bejan Deva, toate 
utilitățile în zonă, preț 25 euro/mp, tel. 231300, 
0745/511.776. (A9)

• Progresul »=38 mp, neamenajat, vânzare, 
preț 20,000 euro, tel. 0745/367893. (A2)
• urgent uațki de producție, Deva, s=570 mp, 
peste linii, facilități: apă, curent, gaz. preț35.000 
euro, tel. 0745/367893. (A2)
• spațiu de producție, s=170 mp, Deva, in 
centrală termică, Tltu Maiorescu, Independent 
de restul clădirii, curent, gaz, canalizare 
separată, preț 49.000 euro, neg., sau schimb cu 
apartament 3 camere, tel. 0745/367893. (A2)
e zona Măriitl st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, prețlS.OOO euro, tel. 0745/796578. (A8)

Imobile chirii (29)
• Ideal pentru sediu firmă sau locuință, zona 
parc, P+1, 4 camere, living 45 mp, 2 băi, gara] 
încălzit (sau vând). Tel. 0741/253788. (T)

ofer spre închiriere spațiu comercial, la 
stradă, zona Emlnescu, pentru orice tip de acti
vitate, 35 mp, amenajat Tel. 0722/585819. (T)
• primesc In gazdă tânără, tânăr, nefumători 
sau alte vicii, condiții Ireproșabile, rog seriozi
tate. Tel. 0723/851439. CD
• garsonieră, Deva, complet mobilată, 80 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• spațiu comercial central, Deva, amenajat, 67 
mp, 750 euro/lună cu taxe Incluse 215212. (Al)
• ap. 3 camere, mobilat, amenajat, Bd. Decebal, 
repartitoare, preț 700 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• b-dul Decebal et 3, 3 camere dec, C.T., 
mobilat frumos, s=70 mp, preț 250 euro/lună si 
garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• b-dul DecebaL et 1,3 camere dec., mobilat 
frumos, repartitoare, s=70 mp, preț 700 
RON/lună și garanție, tel. 0745/367893. (A2)

Taxa de participare va fi achitată în numerar la casieria unității, iar 

garanțiile pentru respectarea clauzelor contractuale vor fi achitate în 

avans în contul nr. R017RZBR0000060001246149, deschis la Raiffeisen 

Bank Deva.

Calculatoare si accesorii 
(51)

p ,a v,ttarie,n' 10 tet 0354O BENE internațional

calculatoare 
monitoare 

imprimante 
accesorii pc

LAPTOP ASUS la 1899 ron (TVA indus),
2 ani garanție

Ofertele se vor depune la sediul D.S. Deva cu cel puțin o zi lucrătoare 

anterior datei anunțate pentru ținerea licitației.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0254/225199, 0254/224649, 

fax 0254/224599, 0254/222481. (67925)

ă^timap cititori credincioși. Măicuța Ana este binecuvântată 

■ -yde Dumnezeu pentru a ajuta oamenii care se află la necaz 

sau in pragul disperării. Măicuța Ana face rugăciuni, 
masluri și liturghii împreună cu 40 de măicuțe și 40 de 

călugări din 9 mănăstiri pentru alungarea orcărui blestem, a 

farmecelor, a bolilor.

Ioana, din Brad: mii de mulțumiri Măicuței Ana pentru că 
m-a împăcat cu soțul meu.

Văii, din Deva: mulțumesc Măicuței Ana pentru că, deși 
nu am fost la mănăstire, m-a ajutat telefonic și cu rugăciunile 

sale sfinte mi a vindecat fiul de alcoolism.

Gabriela, din Deva, Marinele. din Brad, Dana, din Deva, 
Costel și Mihai, din Hunedoara, toate aceste persoane aduc 

mulțumiri Măicuței Ana pentru tot binele pe care l-a făcut 
acestora care nu au venit personal la mănăstire, dar au fost 
ajutați telefonic; și voi, ceilalți, puteți pune capăt problemelor 
și suferințelor apelând la ajutorul său la tel.: 0728.799350.

(67945)

SC GENERAL 
SERVICE GRUP 

cu sediul în Deva,

Str. Portului nr.2 (fosta 

incintă I.T.S.A.I.A.) 
efectuează Inspecții Tehnice 

Periodice la următoarele 

tipuri de vehicule: AUTOTU

RISME, AUTOUTILITARE, 

MICROBUZE, AUTOBUZE, 

AUTOCAMIOANE, TRAC

TOARE, REMORCI fi 

SEMIREMORCI, mai puțin 

autoturisme echipate cu GPL. 

Persoană de contact: Lascuș 

Alin: 0724-819262;

0254-206450.
(67622)

• garsonieră mobilată, CT, termopane. aragaz, 
frigider, totul nou, zona Kogălniceanu. preț 150 
euro, neg., tel. 0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere, mobilat, aragaz, 
frigider, zona Zamflrescu, preț 150 euro, tel. 
0742/290024. (A3)
• apartament 3 camere, mobilat complet, zona 
T. Maiorescu, preț 350 euro/lună tel. 
0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere dec., mobilat complet, 
aragaz, frigider, zona piață, preț 130 euro/lună, 
tel. 0742/290024. (A3)
•apartament 2 camere, circuit, et. 3, 
contorizări la apă și gaz, nemobilat, zona 
Miorița, preț 120 euro/lună, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228.(A5)
• cată mare, 3 dormitoare, 3 băl, living, garaj, 
curte, zonă semicentrală, liniștită, preț 1000 
euro, tel, 223400,0720/387896,0740/914688. (AS)
• cată, Deva, 2 camere, living, baie, bucătărie, 
gresie, faianță, CT, grădină, st 500 mp, garaj, 
mobilată sau nemobilată preț 400 euro/lună tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• garsonieră zona D. Zamfirescu, et. 1, balcon, 
contorizări, preț 100 euro/lună, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• caut de închiriat garsonieră sau ap. 2 camere 
(ne)mobilat, zona Gojdu, Decebal, Piață, 
Dorobanți, ofer prețul pieței în funcție de 
condițiile oferite, tel. 0729/018866. (A6)
• spațiu comerdal, st 33 mp, zonă foarte bună, 
cu vad pietonal, la bulevard, preț 10 euro/mp, 
tel. 235208,0729/018866. (A6)
• garai zona Magazinul Tineretului (Baroul de 
avocațl), preț 50 euro/lună, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• amenajată il mobilată integral, CT, zonă bună 
Deva, tel. 231.800,0740/317314. (A9)

Auto românești (36)
■ vând Dada 1300, In stare de funcționare, even
tual pentru dezmembrări, preț 700 ron. Tel. 
0724/316174. (T)
• vând Dada 1310, af 1990, stare foarte bună de 
funcționare, radiocasetofon, RAR, închidere 
centralizată preț neg. Tel. 0724/012735. (T)

• vând Dada 1310, af 1986, bine întreținută 
stare excepțională, 62.000 km, inspecție 
tehnică periodică valabilă până în septem
brie 2008, rovignetă și RCA. Tel. 221866. 
(2/25.10)

îmbrăcăminte, incălțăminte 
articole sport (52)

• vând rochii de seară modele diferite, mărimi
40 ■ 44. Tel. 218084,0722/586808,0743/211074. (T)

Electrocasnice (56)
• vând combină frigorifică, mașină automată, 
mobilă bucătărie, suspendată lemn masiv, 
mască chiuvetă servantă birou furnir cireș, 
mobilă hol, mochete second, accesibil. Tel. 
218084,0722/586808,0724/643045.

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând puiet Caras pentru populare sau
I momeală, 10.000 bucăți. Tel. 0723/690946.
I (7/27.07)

Altele (61)
• vând țuică de prune calitate excepțională, 
ideală pentru orice eveniment, preț avantajos în 
funcție de cantitate. Tel. 212242,0721/400563. (T)

Solicitări servicii (71)
• caut urgent femeie pentru îngrijirea unei 
persoane bolnave. Tel. 216924, după ora 20. (T)

Prestări servicii (72)

• transport persoane Italia ■ Germania - 
Franța - Spania • Portugal a la destinație; 
plecări miercuri sl vineri. Relații la teL 
0745/311390,0744/546361 (7/17.10)

• angajăm femele pentru îngrijirea zilnică a unei 
doamne in vârstă Tel. 234143,0740/061491, după 
ora 18 (T)
• transport persoana Italia. Germania, Franța, 
Spania, Portugalia, la destinație. Tel. 
0745/568861,0742/121148,0749/037604. (65282)

Oferte locuri de muncă (74)
• sodetat* comercială angajează vânzător Fast 
Food, ospătari, menajere șl ajutor bucătar. Tel. 
0723/599610.(6/27.10)
• administrator bancar, produs leasing, Hune
doara, 1 post, data limită 31.10. Tel. 213244, orele 
9-16.
• administrator de rețea de calculatoare, Călan, 
1 post, data limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• administrator, Deva, 1 post, data limită 30.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• administrator, Hunedoara, 1 post data limită 
21.11. Tel. 213244, orele 9-16.

SC MARIAN ROMSPED SRL ORADEA 
membră a grupului de firme

AAARIAN WIEN
Vă oferă un NOU SERVICIU la standardele de 

calitate cu care ați fost deja obișnuiți:

CURIERAT RAPID EXTERN 
(PACHETE* CORESPONDENȚI

ÎN Șl DIN TOATE ȚĂRILE UNIUNII EUROPENE

ORADEA

Bena

VIENA

EUROPA

Apelând la serviciile noastre de curierat, veți obține:

- siguranță
- satisfacție deplină

- la cel mai bun raport calitate - preț

Informații și comenzi la:
ORADEA
Tel: 0259-470.060
Fax: 0259-456.391
Mobil: 0744-788.002

TIMISOARA
Tel/fax: 0256-200.398
Tel/Fax: 0259-200.396
Mobil: 0744-641.316

BAIA- MARE
Tel: 0262-491063
Mobil: 0720-600512

REȘIȚA
Mobil:0720-529899
Mobil:0724-851657

«ni
RECLAME

VHMiulbLM.se
http://www.silvahd.ro
http://www.rosilva.ro
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Harry Houdini a fost spion
• Poluare pe Dunăre. O pată de petrol cu 
lungimea de zece kilometri și lățimea de 
120 de metri a fost descoperită pe Dunăre, 
în apropiere de orașul bulgar Lom. Com
bustibilul provine de la un vas care naviga 
în amonte, iar autoritățile încearcă să afle 
cărei țări aparține acesta.

• Pentru un crucifix. O angajată a British 
Airways care a refuzat să își dea jos de la 
gât un crucifix a fost sfătuită de conducerea 
companiei să demisioneze sau să aleagă un 
alt post, fără uniformă, unde regulamentul 
este mai permisiv.

Reconstituire S-au comemorat 200 de ani 
de la intrarea lui Napoleon în Berlin, după ce 
a înfrânt armata prusacă în bătăliile de la 
Jena și Auerstedt, în 1806. (Foto: epa)

Probleme cu 
autoritățile

New Delhi (MF) - 
Actorii Brad Pitt și 
Angelina Jolie au pro
bleme cu autoritățile indi
ene, după ce elicopterul 
cu care circulau a ateri
zat fără permisiunea aces
tora pe proprietatea pri
vată a unui hotel. Cele
brul cuplu se află în India 
pentru filmările la drama 
„A Mighty Heart”, un 
film biografic despre un 
reporter american de la 
Wall Street Journal, 
Daniel Pearl. Elicopterul 
cu cele două vedete a 
aterizat pe proprietatea 
privată a unui hotel din 
orașul Jodhpur, Rajas
than. Echipajul elicop
terului a anunțat necesi
tatea unei aterizări de 
urgență, conform cotidi
anului Times of India. 
Managerul hotelului a 
indicat faptul că eli
copterul, aparținând unei 
companii indiene, a 
încălcat legea proprietății 
private. Amenda pentru 
acest delict nu a fost 
făcută publică.

Eastwood (Foto: EPA)

■ O biografie a iluzio
nistului sugerează că ar 
fi lucrat ca spion pentru 
Scotland Yard.

Londra (MF) - O biografie a 
lui Harry Houdini, care va fi 
lansată zilele acestea, su
gerează că celebrul iluzionist 
a lucrat ca spion pentru Scot
land Yard, a monitorizat 
anarhiști ruși și a vânat 
răufăcători pentru serviciile 
secrete americane.

Biografia evreului Ehrich 
Weiss care s-a născut la 
Budapesta, Ungaria, în 1847, 
se numește „The Secret Life 
of Houdini: The Making of 
America's First Superhero” și 
va apărea pe piață mâine, 
pentru a comemora 80 de ani 
de la moartea lui Houdini, la 
52 de ani, în 1926.

Contraserviciu
Autorii biografiei, William 

Kalush și Larry Sloman, 
indică faptul că Houdini și-a 
folosit cariera artistică pentru 
a aduna informații pentru 
serviciile secrete din Statele 
Unite și Marea Britanie. 
Aceștia au citit un jurnal

A căzut un avion nigerian

Personaj 
de joc 
video
Los Angels (MF) - 
Actorul american Oint 
East wood vă fi pro
tagonistul unui joc 
video, datorită rolului 
jucat în seria de aven
turi a inspectorului 
Hany „Dirty" Callahan. 
După o seile de roluri 

mărunte, adevărata 
consacrare a lui East
wood a venit odată 
cu imensul succes al 
filmului „Dirty Hany", 
care a avut patru con
tinuări în perioada 
1970 - 1980. East
wood este foarte în
cântat de acest joc 
video, în care vor 
apărea și colegii săi 
din celebra serie, Ge
ne Hackman și Lau
rence Fishbume.

Abuja (MF) - Un avion 
aparținând companiei nige- 
riene ADC s-a prăbușit ieri, în 
apropierea aeroportului din 
capitala Abuja, a anunțat pos
tul local de radio Ray Power 
FM, citat de Reuters. Medicii 
au fost chemați să intervină la 
locul accidentului.

Avionul avea la bord peste 
100 de persoane, a declarat o 
sursă din cadrul Agenției 
naționale pentru situații de 
urgență. „S-a prăbușit imedi

Miss Europa e franțuzoaică
■ Alexandra Rosenfeld, 
o tânără din Franța, a 
fost desemnată Miss 
Europa 2006.

Matyi este noul pui de alpaca, ce s-a 
născut miercuri, la grădina zoologică din 
Budapesta. (Foto: EPA)

Paris (MF) - Miss Franța, 
Alexandra Rosenfeld, a fost 
aleasă Miss Europa 2006, în 
urma concursului de fru
musețe care a fost organizat 
pentru prima dată în capita
la Ucrainei, Kiev, informează 
linternaute.com.
Coroană cu diamante

Blondă, în vârstă de 19 ani, 
Alexandra a fost desemnată 
câștigătoare în urma deciziei 
unui juriu internațional prezi
dat de creatorul de modă ita
lian Roberto Cavalli. Alexan
dra Rosenfeld a primit un pre-

Discută soarta lui Hubble
Washington (MF) - Soarta telescopului 

spațial Hubble este pusă în discuție de 
NASA, experții urmând să decidă dacă 
revizia acestuia merită riscul de a trimite 
în spațiu o echipă de astronauți care nu ar 
avea unde să se refugieze dacă s-ar produce 
o defecțiune tehnică a navetei spațiale.

Rezultatele discuțiilor vor fi anunțate de 
șeful NASA, Mike Griffin, mâine. Dacă va 
fi aprobată, misiunea de revizie a telesco
pului spațial va fi programată pentru 
începutul anului 2008. Misiunea de revizie 
a telescopului Hubble ar trebui să asigure 
funcționarea acestuia până cel puțin în 2013.

Cea de-a cincea misiune de revizie a tele
scopului Hubble a fost anulată de fostul șef 
al NASA, Sean O'Keefe, în urma tragicului 
accident petrecut cu naveta Columbia în

Julio Iglesias (Foto: epa)

petrecăreți au sărbătorit 
Halloween, sâmbătă, la 
Berlin. (Foto: EPA)

Harry Houdini (Foto: epa)

aparținând lui William 
Melville, un spion britanic, 
ce-1 menționa la un moment 
dat pe Houdini. Melville, în 
timp ce lucra pentru Scotland 
Yard, la începutul secolului 
XX, l-a ajutat pe Houdini să 
devină celebru în Europa ca 
iluzionist, aranjându-i un con
tract cu un teatru londonez și 
furnizându-i o pereche de 
cătușe. Biografia sugerează 
că, în schimbul ajutorului lui 
Melville, Houdini a fost de 
acord să lucreze ca spion pen
tru Scotland Yard.

în octombrie 1926, Houdini 
a fost înjunghiat în stomac de 
un student. Iluzionistul a 
murit câteva zile mai târziu 
într-un spital din Detroit.

at după decolare. Era un avion 
al companiei ADC, care efec
tua o cursă de la Abuja la 
ScHcoto, având peste 100 de 
pasageri la bord”) a declarat 
sursa citată. Avionul a luat foc 
în apropiere de aeroportul cap
italei.

ADC este o companie care 
efectuează curse interne. Pos
tul public de televiziune din 
Nigeria a anunțat că există 
informații confirmate despre 
supraviețuirea a șase persoane.

Miss Franța, Alexandra Rosenfeld, este Miss Europa 2006 (Foto: epa)

miu în valoare de 100.000 de 
euro și o coroană ornată cu 
diamante Chopard, evaluată la 
suma de 350.000 de euro.

Din nou tată, la 63 de ani
Miami' (MF) - Cântărețul 

spaniol Julio Iglesias va deveni 
tată pentru a opta oară, la 
vârsta de 63 de ani, soția sa, 
olandeza Miranda Rijnsburger, 
urmând să dea naștere viitoru
lui său copil în aprilie 2007. 
Cuplul mai are împreună 
patru copii: Miguel Alejandro 
(9 ani), Rodrigo (7 ani), și 
gemenele Victoria și Cristina 
(5 ani). Iglesias mai are trei 
copii dintr-un mariaj anterior,

Diana Șerb, este 
născută în zodia Taur 
și îi plac muzica, dan
sul, modelingul și ieși
rile cu prietenii.
Fata zilei o găsiți și pe 
www.huon.ro

Coroana i-a fost pusă pe cap 
de către Miss Europa 2005, 
Shermine Shahrivar din Ger
mania.

cu filipineza Isabel Preysler - 
Isabel, în vârstă de 35 de ani, 
Julio Jose, care este un model 
renumit, în vârstă de 33 de ani 
și celebrul cântăreț de muzică 
pop Enrique Iglesias, în vârstă 
de 31 de ani. Tatăl lui Julio 
Iglesias a devenit tată la vârs
ta de 88 de ani și a murit, în 
2005, la vârsta de 90 de ani, la 
puțin timp după ce soția aces
tuia dăduse naștere celui de-al 
doilea copil al cuplului.

Următoarea clasată în topul 
frumuseții feminine europene 
au fost Miss Ucraina, urmată 
de Miss Spania, Miss Polonia^ 
și Miss Belarus.

La concursul de la Kiev au 
participat 34 de regine ale fru
museții din țări europene. 
Acestea au sosit în Ucraina ng 
15 octombrie și au avut pog 
bilitatea să viziteze locuri® 
istorice din orașul Kiev, pag 
cum catedralele ortodoxe Sfâ|| 
ta Sofia și Sfântul Mihail, dar 
și sediul Parlamentului din 
această țară.

Prima Miss Europa a fost 
franțuzoaica Jacqueline Dony, 
în 1948. Ediția precedentă a 
concursului de frumusețe 
Miss Europa a avut loc în 
Franța, anul trecut, și a fost 
câștigat de Miss Germania.

Petrecere Mal mulți
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